
Dodatok č. 01/2022 k zmluve o dodávke plynu č. ................ zo dňa 07.12.2022 

 

číslo obchodného partnera: ......................................... 

 

Odberateľ:    Obec Horná Súča 

Sídlo:   Horná Súča 233, 913 33  Horná Súča 

V zastúpení:   Jakub Ondračka 

IČO:   00311561 

DIČ:   2021091479 

IČ DPH:   - 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., pobočka Trenčín 

IBAN:   SK14 7500 0000 0040 2261 1134 

Telefón:   SK64 7500 0000 0040 2739 0297 

Kontaktná osoba: Jakub Ondračka 

Kontaktný e-mail: starosta@hornasuca.sk 

 

Dodávateľ:     

Obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   

Ulica, číslo:  Mlynské nivy 44/a     

PSČ:   825 11 Bratislava  

Právna forma:  akciová spoločnosť  

Zastúpený:  Mgr. Miroslav Kulla, predseda predstavenstva 

Ing. Marián Široký, podpredseda predstavenstva  

IČO:   35815256  

DIČ:   2020259802  

IČ DPH:   SK2020259802  

Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2749/B 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.  

Číslo účtu/kód banky: 1001018151/0200 

IBAN/BIC/SWIFT: SK90 0200 0000 0010 0101 8151 / SUBASKBX 

 

Kontaktná osoba: ...................................................................... 

 
Telefón:   ...................................................................... 
 

Mail:   ...................................................................... 

  

(Odberateľ a Dodávateľ spoločne aj ako „Zmluvné strany") 

  



Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 07.12.2022 v znení jej dodatkov a 

príloh (ďalej len „zmluva“) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne: 

 

I. 

V čl. V – Kúpna cena sa menia a dopĺňajú odseky 2, 5 a 6 a znejú nasledovne: 

2. CenaV zahŕňa všetky obchodné položky, vrátane poplatku za OM, ceny za služby súvisiace so 
skladovaním plynu. 

5. Cena za distribúciu plynu nie je súčasťou CenyV a Konečnej ceny a riadi sa platným cenovým 

rozhodnutím ÚRSO a tarifnými podmienkami príslušného PDS. Cena za distribúciu je účtovaná 

v zmysle cenníku dodávateľa zverejneného na stránke www.spp.sk . 

6. Cenu za služby súvisiace s prepravou pre príslušné OM určuje dodávateľ v zmysle Rozhodnutia 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa spoločnosti eustream, a.s. ako 

prevádzkovateľovi prepravnej siete určujú tarify za prístup do prepravnej siete a prepravu 

plynu (ďalej len „Rozhodnutie PPS“) platného v čase dodávky v závislosti od DMM a so 

zohľadnením všetkých poplatkov vyplývajúcich z platného Rozhodnutia PPS, pričom dodávateľ 

si má právo vždy pred začiatkom každého kalendárneho roka zvoliť vstupný bod, cez ktorý 

zabezpečuje dodávku plynu pre odberateľa; tento vstupný bod použije na výpočet príslušnej 

sadzby. V prípade vzniku mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcej zmeny tokov zemného 

plynu je dodávateľ oprávnený zmeniť prepravné siete, prostredníctvom ktorých zabezpečuje 

dodávku plynu pre odberateľa. Cena za služby spojené s prepravou bude v príslušnom 

fakturačnom období v takom prípade určená v zmysle príslušných, v čase dodávky plynu 

platných a účinných, cenových rozhodnutí príslušných regulačných orgánov na území 

Slovenskej republiky (ÚRSO), Českej republiky (ERÚ), Nemeckej republiky (BnetzA), ktorými sa 

príslušným prevádzkovateľom prepravných sietí (t.j. eustream, a.s. pre územie Slovenskej 

republiky, NET4GAS, s.r.o. pre územie Českej republiky, OGE pre územie Nemeckej republiky) 

určujú tarify za prístup do prepravných sietí a prepravu plynu. Cena prepravy sa skladá z ceny 

za prepravu v rámci Nemecka z THE hubu na výstupný bod Waidhaus z Nemecka do Českej 

republiky, vstupný bod Waidhaus a výstupný bod Lanžhot (v zmysle prevádzkových predpisov 

pre prepravnú sieť Českej republiky), vstupný bod Lanžhot a výstupný bod Domáci bod (oboje 

v zmysle Prevádzkového poriadku eustream, a.s.). 

 

  



II. 

Text prílohy č. 3 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom: 

 

Príloha č. 3 – Postup pri stanovení ceny za dodávku plynu vrátane odchýlky 

 

Predpokladané množstvo plynu 8156,944 MWh z toho: 

• predpokladané množstvo plynu na rok 2023: 4078,472 MWh 

• predpokladané množstvo plynu na rok 2024: 4078,472 MWh 

 

Obdobie spoločnej dodávky od 1.1.2023 do 31.12.2024 

Dohodnutý produkt: Fixná cena s jedným nákupom 

1. Postup pri stanovení ceny za dodávku plynu 

1.1. Zverejňovateľ a Dodávateľ potvrdia čiastkovú cenu za 1 MWh plynu v EUR bez DPH (CenaV). 

Konečná cena sa vypočíta ako vážený priemer uzatvorených CienV na základe konfirmácií (ďalej len 

„Konfirmácia“) medzi Zverejňovateľom a Dodávateľom podľa vzoru v Prílohe č. 5. 

1.2. Dodávateľ pre ocenenie vyššie uvedenej dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa 

platnej zmluvy a jej dodatkov (vrátane tohto dodatku) s tým, že pre každé jednotlivé odberné 

miesto odberateľa uvedené v Prílohe č.1, ktorého dodávka je oceňovaná zmluvne dohodnutým 

druhom tarify, bude hodnota SOPO pre Vyhodnocovacie obdobie vypočítaná ako aritmetický priemer 

hodnôt SOPSP stanovených pre každý jednotlivý kalendárny rok Vyhodnocovacieho obdobia a ktoré 

sú vypočítané použitím vzorca dohodnutého s odberateľom nasledovne: 

SOPSP = (THEYA live price + 28,00 )/1000 (EUR/kWh)  

kde    
THEYA live price -  je aktuálna hodnota ročného produktu THE Calendar na burze 

 

2. Postup pri stanovení SOPSP: 

2.1. Odberateľ/verejný obstarávateľ, ktorý riadi verejné obstarávanie zašle požiadavku na ocenenie 

na celý objem e-mailom na adresu dodávateľa a následne danú požiadavku aj telefonicky potvrdí na 

telefónnom čísle dodávateľa podľa tohto bodu. Odberateľ/verejný obstarávateľ, ktorý riadi verejné 

obstarávanie je oprávnený požiadať dodávateľa o cenovú ponuku podľa predchádzajúcej vety 1-krát 

denne, v pracovných dňoch v čase medzi 10:00 - 15:00 hod., najneskôr však 14.12. kalendárneho roka 

predchádzajúceho roku dodávky. Ak 14. december pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň 

pracovného voľna na Slovensku alebo v Nemecku, platí ako najneskorší deň pre zaslanie požiadavky na 

ocenenie najbližší predchádzajúci pracovný deň.  

2.2. Dodávateľ zašle odberateľovi cenovú ponuku e-mailom čo najskôr podľa svojich aktuálnych 
administratívnych možností a následne danú ponuku aj telefonicky potvrdí na telefónnom čísle 
odberateľa podľa tohto bodu. Cenová ponuka dodávateľa bude platná 15 minút od odoslania. 



2.3 V prípade súhlasu s návrhom ceny je odberateľ povinný zaslať akceptáciu ceny dodávateľovi 

prostredníctvom e-mailu na všetky nižšie uvedené e-mailové adresy. Doručením akceptácie 

prostredníctvom elektronickej pošty je uzavretá dohoda o množstvách a cene, ktoré sú uvedené 

v ponuke dodávateľa. Pre potvrdenie uzavretia dohody o množstvách a cene obidve zmluvné strany 

následne podpíšu Dohodu o stanovení ceny v zmysle tohto bodu. 

a) Kontaktné údaje zástupcov dodávateľa:  

Zástupca dodávateľa e-mailová adresa telefón 

 biznislinka@spp.sk 0850 11 15 65 

   

Zástupcovia odberateľa, ktorí sú oprávnení predkladať požiadavky na ocenenie a súčasne sú osobami 

oprávnenými podpisovať Dohodu podľa tohto bodu:  

 

Zástupca odberateľa e-mailová adresa telefón 

Mgr. Juraj Lobotka lobotkaj@ansvo.sk 0918 230 223 

Jakub Ondračka starosta@hornasuca.sk  

 

Požiadavka zaslaná v súlade s týmto bodom je pre obe zmluvné strany záväzná. 

2.4. Ak odberateľ nepožiada o stanovenie ceny spôsobom uvedeným vyššie v tomto bode, pre 

stanovenie SOPO bude použitá hodnota THEYA live price z 15. decembra kalendárneho roka 

predchádzajúceho roku dodávky podľa tohto dodatku, ktorú dodávateľ písomne (aj e-mailom) 

oznámi odberateľovi (tzv. automatická požiadavka). Oznámenie zaslané podľa predchádzajúcej vety 

sa odoslaním stáva pre obe zmluvné strany záväzné a považuje sa za Dohodu o stanovení ceny v 

súlade s písm. e) tohto bodu. Ak tento deň pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň 

pracovného voľna na Slovensku alebo v Nemecku, použije sa cena z najbližšieho nasledujúceho 

pracovného dňa. V prípade, ak z objektívnych dôvodov (najmä, nie však výlučne technické dôvody) 

nebude možné oznámenie zaslať, dodávateľ zašle oznámenie odberateľovi najneskôr do 20.12. 

kalendárneho roka predchádzajúceho roku dodávky. 

2.5. V prípade, že sa umiestnenie príslušnej hodnoty THE, resp. názov príslušného produktu zmení, 

dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušnú hodnotu zo zodpovedajúceho dostupného 

umiestnenia. 

2.6.  Na základe akceptácie ceny odberateľom a/alebo na základe automatickej požiadavky podľa tohto 
bodu, dodávateľ zašle odberateľovi písomnú Dohodu o stanovení ceny na báze príslušného indexu THE 
(ďalej „Dohoda“ - vzor tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku), ktorá bude obsahovať príslušnú hodnotu THE 
stanovenú podľa tohto bodu, ako aj príslušné množstvo, ktoré bude pomocou tejto hodnoty ocenené 
ako aj príslušné množstvo, ktoré bude pomocou tejto hodnoty ocenené, a to v dvoch vyhotoveniach a 
podpísanú aspoň jedným oprávneným zástupcom dodávateľa podľa tohto bodu. Odberateľ následne 
obratom zašle Dohodu podpísanú aspoň jedným oprávneným zástupcom podľa tohto bodu, čím sa 
táto Dohoda stane neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

2.7. Hodnotu SOPO pre odberné miesto uvedené vyššie dodávateľ vypočíta a oznámi odberateľovi 
najneskôr do 20.12. kalendárneho roka predchádzajúceho roku dodávky podľa tohto bodu.  



2.8. Výsledná SOPO sa zaokrúhľuje na päť desatinných miest podľa matematických pravidiel pre 
zaokrúhľovanie.  

2.9. Sadzba SOPO podľa predchádzajúcich bodov sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na 

jednotlivom odbernom mieste odberateľa, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať 

cenovej regulácii v zmysle platných legislatívnych predpisov, a to vzhľadom na subjekt odberateľa 

alebo použitie odobratého plynu, a cena stanovená podľa písm. (ii) bude v rozpore s cenovou 

reguláciou; dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa platného pre 

ocenenie dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácii podľa predošlej vety bude 

podliehať iba časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného 

miesta použije dodávateľ ceny podľa platného Cenníka dodávateľa pre danú kategóriu odberateľa; 

nárok na sadzbu SOPO v zmysle písm. (ii) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi 

zaniká. 

3. Ostatné ustanovenia: 

 

3.1. Dodávateľ uplatní sadzbu SOPO vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle platných OP. 

3.2. Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 

3.3. Po vzájomnom odsúhlasení Konfirmácie, Dodávateľ odošle Zverejňovateľovi na predpísanom 

formulári uvedenom v Prílohe č. 4 podpísanú/opečiatkovanú Konfirmáciu. 

3.4.. Komunikácia medzi Zverejňovateľom a Dodávateľom sa uskutoční výhradne e-mailovou 

komunikáciou osobami uvedenými v tejto zmluve alebo osobami splnomocnenými jednou zo 

zmluvných strán na úkon tejto činnosti. 

III. 

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení jej dodatkov, ktoré nie sú týmto dodatkom 

dotknuté, ostávajú nezmenené v pôvodnom znení. 

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, s jeho obsahom bez 

výhrad súhlasia, že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako 

určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, že nie je urobený v 

omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon, na znak čoho pripájajú 

zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy. 

 

V obci Horná Súča , dňa: 07.12.2022  V meste Bratislava, dňa: 07.12.2022 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Za Odberateľa      Za Dodávateľa 

Jakub Ondračka       Mgr. Michal Záhradník     

Starosta      Riaditeľ odboru predaja pre hromadný trh 


