
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu 
pro odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (malpodlvfr) 

»> drta 19 08200b 
Zmluvne strany 

>odivitef: OdbWSttT! 
yoversský pŕyná/ertsky prx-mytei. I S. 

nivy 44/a. 825 11 BratoJava 
Obchodný register Okresného sótfu 8rabslava t. ockfcei Sa. 
a'sto vtožky 2749/8 

PODTATRANSKÉ MUZEUM V POPKADE 
vajartsfcftho 4/72 
058 01 Poprad 1 

Zastúpený (morw.íjnkaa) 
>pl. Ing Jean-Jaojues Gazyrofci. predseda predstavenstva 
> Hanft-Gfcert Msyer. Hen predttavenstvs 

Zastúpený (meno.tunkoa) 
Befcessovä Magdaléna PhQr. Bc. nadrtefVa 

<t0JHc,5339o 
SO 35815256 WC 2020259802 
»K NACE 35230 1č OPH ikwp*»y SK7020000372 

•CO 37781171 a c Í8£ 
SKNACE: 91020 lč OPH SKÍ02W59602 

acjihsrz.tfo 
>sobitné dojedrania k zmluvám o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Vtalé podnikanie a orqantzáoe 
maloodber). 4isk> zmluvy; 9100113352 

Mbôfné miesto: 

•10004á377 

Obec. 

Poprad 

Ubca 

Vatamfeého 

Mbôfné miesto: 

•10004á377 
PSČ a po4ta 

05801 Poprad t 

C.onent A . Zmkivnedohwinuty 
y y druh tarify 

4 M4 

k. Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01.12.2011 dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke 
*ynu pre produkt Supervýhodne (da*ej len .Zmkrva"), nasledovne 

(i) Odberateľ sa zavázuie počas obdobia, ktoré začína pfynut dňom 01.122011 a končí drtom 30 11 2012 vrátane 
(dalej ler .Prvé vyhodnocovacie obdobie') v dohodnutom druhu tarify M4 odobral celkové množstvo energie 
v pŕyrve W výtíce 141 243kWh. aviák najŕftônoj vô vý£ke 98 870kWh (dalej len .Dolná tolerancia spotreby prvého 
vyhodnocovacieho obdobo'). 

(n) Odberateľ sa taktiež zavázite počas obdobia, ktoré začína plynú: drtom 1.12.2012 a konci dňom 30.112013 
vrátane (dalej ten .Druhé vyhodnocovacie obdotxe*) odobrať cefcové množstvo enerpe v ptyne za vy&ac uvodoné 
ôdbémé ttiéSlO vo v-yikc 141 243 kWh. aváak najmenej vo výike 98 870 kWh (dalej len .Dolná toleranoa 
spotreby druhého vyhodnocovaaeho obdobta') 

l. Dodávate* pre ocenenie dodávky plynu počas Prvého vyhodnocovacieho obdobia uplatni podm»enky a zložky oeny 
odľa platného cenníka s tým. že pre vyi&ie uvedené odborné miesto odberateľa, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne 
ohodnutým druhom lanfy M4. bode príslušná zložka ceny SOPc znížené o čiastku 0,0059CVWh Znižonie zložky oeny 
-OPo podľa predošlej vety sa neuplatni pn ocenení dodávky plynu do odberného miesta odberateľa ktorých dodávka 
íynu oceňovaná regulovanými cenami za dodávku pfynu na výrobu tepla urôeného pre domácnost, 

:. Dodávateľ uplatni pro occnonie dodávky plynu v Druhom vyhodnocovacom období podmienky a zložky ceny podľa 
Matného cenníka s tým. že pro vyii«>uvedcné odberné miesto odberateľa, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne 
ohodnutým druhom tarify, bude príslušná zložka ceny SOP0 znížená o 6astku 0.0040 €/kWh Zníženie zložky oeny 
í0Po Podľa preoošlej vety sa neuplatní pn ocenení dodávky plynu do odberného miesta odberateľa, ktorých dodávka 
<ynu je oceňovará regulovanými cenami za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnost 

». Dodávateľ vyhodnotí cefcové množstvo energie odobraté odberateľom po skončení príslušného vyhodnocovacieho 
bdobá (prvého 4 dľuhého) alebo pn škoňženi Zmluvy 

Ak odberatef poruii svoj záväzok uvedený v txxJo A (i) rosp (I) tým. že za príslušné vyhodnocovať* obdobie 
odobono množstvo energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby príslušného vyhodnocovacieho 
obdobia, má dodávateľ právo doúčtovat odberateľovi zmluvnú pokutu tzv • poplatok za nedočerpan* množstiev 
nasledovne: 

Poptelok za nedočerpame množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým 
množstvom príslušného vyhodnocovacieho obdobia)* 0.0070£/kWh. 

_ Dodávater upUrtni zníženú zložku ceny SOP0 podľa bodu 8. rosp. C. vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle 
latných obchodných podméonok 

- Počas vyhodnocovacieho obdobia me ie možné menrt dohodnutý druh tarify 



ukončení Zmluvv v celom rozsahu ored uolvnutím ieí účinnosti. t.j. pred 30.11.2013 má dodávateľ právo na 
>íovanie rozdielu medzi cenou SOP0 pocllä cenníka platného v čase vystavených vyúčtovacícii faktúr a vyúčtovanou 

.iíženou cenou SOPa podľa týchto Osobitných dojednaní za spotrebu odobratú počas príslušného vyhodnocovaného 
^obdobia, v ktorom dôjde k predCasnemu ukončeniu Zmluvy. 

H. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav meradla 
za vyššie uvedené odberné miesto odberateľa ku dňu začiatku a koncu Prvého vyhodnocovacieho obdobia, ako aj ku 
koncu druhého Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch pracovných dní. Ak odberateľ nepredloží stav 
meradla v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety, použije dodávateľ plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu 
spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, 
a.s. 

I. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššieu vedeného odberného miesta odberateľa počas 
Vyhodnocovaného obdobia Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom 
cenníka. 

J. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení účinnosť Zmluvy na dobu určitú na 24 mesiacov, t.j. účinnosť 
Zmluvy bude od 01.12.2011 do 30.11.2013. 

K. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 

Za dodávateľa 2 8 Za odberateľa 
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