
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
pre odberatel'ov kategórie1VltÍľsiiij;il".a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany

osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateI'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), čĺslo zmIuvy: 6300155177

A. Zmluvné strany sa s účinnosťou od 01.08.2020 dohodli na nasledovných osobitných dojednaniach k zmluve
o dodávke plynu (d'alej len ,,Zmluva") pre produkt Supervýhodne 24 RTC Plyn nasledovne:

(i) Dodávatel'pre ocenenie dodávky plynu na obdobie od 01.08.2020 do 31.07.2022 (d'alej len,,Produktové
obdobie") uplatnípodmienky azložky ceny podl'a platného cenníka s tým, Že pre odberné miesta odberatel'a
uvedené v Prĺlohe č'1 tohto dodatku, ktoré nie sÚ vylÚčené podl'a písm. (ii) tohto dodatku bude zložka ceny
SoPo zníŽená o čiastku 0'0063 €/kwh. Dodávatel' uplatní takto zníŽenÚ zloŽku ceny SoPg vo vyúčtovacích
faktÚrach vystavených v zmysle platných obchodných podmienok.

(ii) ZnĺŽenie SoP6 písm. (ĺ) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom odbernom mieste
odberatel'a, celá alebo časť dodávaného objemu plynu' bude podliehať cenovej regulácii v zmysle platných
legislatÍvnych predpisov' a to vzhl'adom na subjekt odberatel'a alebo pouŽitie odobratého plynu, a cena
stanovená podl'a pÍsm' (i) bude V rozpore s cenovou reguláciou, postup podl'a písm. (i) sa neuplatní;
dodávatel' v takomto prípade ocení dodávku plynu podl'a cenníka dodávatel'a platného pre ocenenie
dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej reguláciĺ podl'a predošlej vety bude podliehať iba
časť dodávaného objemu plynu, pre ocenenie ostatnej časti dodávky plynu do odberného miesta pouŽije
dodávatel'ceny podl'a platného cennÍka dodávatel'a pre danÚ kategóriu odberatel'a; nárok na znĺŽenie ceny
v zmysle písm. (i) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberatel'ovi zaniká.

B. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberatel' zaväzuje predloŽiť dodávatel'ovi stav
meradiel za jednotlivé odberné miesta odberatel'a uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku ku dňu začiatku a koncu
Produktového obdobia, a to vŽdy najneskÔr do troch pracovných dnÍ. Ak odberatel' nepredloŽí stav meradla
v poŽadovanej lehote podl'a predchádzajúcej vety, pouŽije dodávatel' plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu
spôsob určenia mnoŽstva plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku a Technických podmienok spoločnosti
sPP - distribúcia, a.s.

C. Tieto osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberatel'a uvedených
v Prílohe č. 1 tohto dodatku počas Produktového obdobia. obsah osobitných dojednaní má prednosť pred
obsahom obchodných pomienok a obsahom cenníka.

D. Zmluvné stľany sa dohodli, Že týmto dodatkom sa mení doba trvania zmluvy na dobu určitÚ, pričom Účinnosť
Zmluvy je zhodná s Produktovým obdobím zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto dodatku' Zmluvné strany sa po
ukončení tohto obdobia dohodli na automatickom predíŽení účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak odberatel'
pĺsomne neoznámi Dodávatel'ovi, že trvá na ukončení Zmluvy' a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím
Produktového obdobia. V prípade automatického predĺŽenia zmluvy na dobu neurčitÚ bude dodávka plynu po
uplynutĺ doby určitej ocenená cenami podl'a platného cenníka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

E' Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a
organizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberatel'ov kategórie
Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - okrem Malých podnikov a cenník externých sluŽieb a výkonov
sÚvisiacich s dodávkou plynu v ich platnom znení, zverejnené na internetovej stľánke dodávatel'a www.spp.sk.

Dodávatel': Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 'ĺ 1 Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa,
číslo vloŽky:2749lB

LOZORNO spol. s r.o
Hlavná 1

900 55 Lozorno

tíslo obchodného partnera: 515o24o5o4
Zastúpený (meno,funkcia)
ĺng. Ján Valko, predseda predstavenstva
lng' Milan HargaŠ, člen predstavenstva

Zastúpený (meno,funkcia)
Lucia Hájniková, štatutárny zástupca

lČo: 358'ĺ5256
SKNACE: 35230

Dll:2020259802
lČ DPH: sK2o2o2598o2

tČo 44852142
SKNACE: 37000

DlČ 2022849774
lČ DPH: sK2o22B49774
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F. odberatel'týmto vyhlasuje' Že plyn odobratý podl'a zmluvy nakupuje:

a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo

b) aj na účely jeho d'alšieho predaja

odberatel' vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatÍvu' Ak tak neurobĺ, za odberatel'om
deklarovanú sa povaŽuje alternatíva a).

Ak počas trvania zmluvy dÔjde u odberatel'a k zmene Účelu vyuŽitia plynu nakÚpeného podl'a zmluvy, je
odberatel'povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávatel'a.

Dodávatel' je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberatel'a povinný plniť povinnosti vymedzené
dodávatel'ovi $ 69 platného Zákona o energetike'

G. Tento dodatok nadobÚda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.08.2020'

H. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŽdý má platnosť origĺnálu akaždá zo zmluvných
strán obdrŽí 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.

l. Zmluvné strany prehlasujú, Že si tento dodatok pred podpisom prečítali a że bol uzatvorený po vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, váŽny a zrozumitel'ný prejav slobodnej vôle zmluvných
strán bez akéhokol'vek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkol'vek zo zmluvných strán, na znak čoho
pripájajú zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.



6300í55í77
Príloha ě. í k zmluve o dodáVke plynu pre odberateľov katąóńe Malé podnikanie a organizácie (malmdber)

'* Ak ofuÍetel vydnl Údel o ľgdpldadanom íočnom oMe dynu v

zadcd,áualel:a:

V Bratislave dňa 24.06.2o2o

Za odberatel'a:

LoZoRľrlo spol. s !..o.
Hlavná 900 55 Loz orno

44 2 142
lÖ DP S 849774

PRIMA BA 5556001/5600
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Mgr' Pđer Kučera
Riaditel' sekcie predaja - hromadný trh

Dodatok dojednal: SLÁVKA VALKoVÁ

LOZORNO 8pol. I r.o.


