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Dodatol< l< zmluve o združenej dodávl<e plynu rnnogy
(d'alej ako,,Dodatok")

Dodávatel'
obchodné meno: innogy Slovensl<o s. Í. o. lČo: 44291809
Sídlo spoločnosti: Hviezdoslavovo námestie 13, B11 02 Bratislava tČ oPH: sl<2o22646549
l(orešpondenčná adresa: Mlynská 31, o42 91 l(ošice DlČ: 2022646549
Banl<ové spojenie: VUB. a.s', pobočka zahr.banky,

IBAN:Sl(43 0200 0O0O 0029 7090 9353, BIC:SUBA SI(BX
Zápis v registri: obchodný register okresného sÚdu Bratislava l' oddiel: Sro. v|ožl<a č.92491/8

Odberatel'
obchodné meno: Mesto Turzovl<a tČo: 00314331
Sídlo spoločnosti: Stred 'l78, o23 54 Turzovka tČ opľĺ:
l(orešpondenčná adresa: Stred 17B,a23 54 Turzovka DlČ:
Zákaznícke číslo: 5200439347

odberatel'a Dodávatel'(d'alej aj al<o,,zÍnluvné stĺany") sa dohodli na zmene Zmluvy o zdĺuženej dodávl<e
plynv za nižšie uvedených podmienol<.

Pĺodukt PRoFlT so zJ'avou vo výške 4 o/o z Cenníl<a zemného plynu pĺe odberatel'ov l<ategórie maloodber firmy
a organizácie'
Zl'ava sa uplatňuje z variabilnej časti Ceny Za dodávl<u plynu bez DPH, ktorá je uvedená pre tarifu odberatel'a
v Cenníl<u zemného plynu pre odberatel'ov kategórie maloodber fkmy a organizácie platnom v čase dodávl<y
počas doby viazanosti. Zľava sa uplatňuje na odberné miesta odberatel'a, uvedené v tomto Dodatku'

Doba viazanosti: 24 mesiacov

odberatel' sa zaväzuje počas doby viazanosti odoberat od Dodávatel'a plyn vo svojich odberných miestach
pripojených do distribučnej sÚstavy (d'alej ako ,,závázok viazanosti").

ol<rem ceny za dodávl<u je odberatel' povinný platiť:

a) cenu Za stálu mesačnÚ platbu, Za prepravU, štruktÚrovanie' distribúciu podl'a aktuálneho Cennĺka zemného
plynu pre odberatel'ov l<ategórie maloodber firmy a organizácie a ostatné regulované položl<y, l<torých výšl<a
je určená podl'a al<tuálnych cenových rozhodnutíURSo platných a Účinných v čase dodania zemného plynu;

b) poplatl<y za služby podl'a cenníl<ov služieb príslušného Prevádzkovatel'a distribučnej sÚstavy (PDs)
a Dodávatel'a platných v čase posl<ytnutia sÚvisiacej služby, al< ich odberatel'svojím konaním spôsobil alebo
vyžiadal

c) dane, poplatky, prípadne iné platby podl'a platných právnych predpisov, ako'aj platných a Účinných
rozhodnutí orgánov štátnej správy.

osobitné ustanovenia
Dňom účinnosti Dodatku sa doba trvania Zmlwy menína dobu určitÚ podl'a zvolenej doby viazanosti. Po uplynutí
viazanosti sa Zmluva sa automaticl<y predlžuje o d'alších 12 l<alendárnych mesiacov, a to aj opakovane, al<

odberatel'písomne neoznámi Dodávatel'ovi, že trvá na ul<ončeníZmlwy, najnesl<ôr 3 mesiace, najskôr všal< 6
mesiacov pred uplynutÍm viazanosti, alebo v rovnal<ých lehotách aj pred uplynutím kaŽdého d'alšieho
predĺŽeneho obdobia trvania Zmluvy.

Pĺvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci Al<ceptácie Dodatku odberatelbm je dňom Účinnosti Dodatl<u,
začiatkom doby viazanosti a s tým súvisiacich zmien a doplnení Zm)uvy'

odberatel'uzavretím Dodatl<u vyjadruje sÚhlas, Ženazáklade dohody zmluvných strán je zmena Zmluvy možná
aj v inejako písomnej forme, a to aj v prípade, ak bola zmluva uzatvorená písomne. Zmluva môŽe byt zmenená
aj na zál<lade prijatia Dodávatel'om ponÚl<aného produl<tu/programu zo strany odberatel'a majÚceho za následok
Zrnenu Zmluvy (d'alej ako ,,al<ceptácia"). Dodávatel' môŽe určiť akýkol'vel< spôsob, formu a obsahové náleŽitosti
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al<ceptácie za predpol<ladu sÚladu s práVnymi predpismi Slovenskej repUbliky (napríl<lad telefonicky
na Zákazníckej linke, písomne v Zákaznícl<ych centrách, Al<ceptácia podávaná prostredníctvom internetového
portálu na Webovom sídle Dodávatel'a, Al<ceptácia prostredníctvom elel<tronicl(€j pošty na adrese Dodávatel'a).
Dohoda o Zmene Zmluvy Uzatvorená na zál<lade al<ceptácie Dodávatel'om ponÚkaného Dodatl(U Zo strany
odberatel'a sa povaŽuje Za platne UZaVretÚ v deň doručenia al<ceptácie Dodávatel'ovi ol<rem prípadov.
al< l< uzavretiu dohody o Zmene Zmluvy došlo inak než písomne. V takom prípade Dodávatel' písomne
bez zbytočného odl<ladu potvrdí odberatel'ovi zmenu Zmluvy (d'alej ako ,,Potvrdenĺe") a Účinnosť dohody
o Zmene Zmluvy nastáva doručením Potvrdenia odberatel'ovi, najnesl<ôr však tretí pracovný deň po odoslaní
písomného Potvrdenia na adresu odberatel'a naposledy oznámenú odberatel'om. Písomná forma Potvrdenia je

zachovaná aj vtedy, al< Potvrdenie obsahuje skenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávatel'a. odberatel'
berie na vedomie a sÚhlasí, že doručenie odberatel'om podpĺsaného Dodatl<u Dodávatel'ovi alebo jeho iné

výslovne al<ceptovanie odberatel'om (spoločne d'alej ako ,,Akceptácia") je zároveň sÚhlasom odberatel'a
so Zmenami a doplneniami Zmluvy o zdruŽenel dodávke plynu uzavretej medzi Dodávatel'om a odberatel'om
(d'alej al<o,,Zmluv a")

Všeobecné ustanovenia
Po ukončení doby viazanosti bude odberatel'ovi fal<turovaná Cena podl'a aktuálneho Cenníl<a zemného plynu pre

odberatel'ov kategórie maloodber firmy a organizácie, ak sa Zmluvné strany nedohodnÚ inak.
Dodávatel'vyhlasuje. Že Ceny za dodávl<u plynu v Cenníl<u zemného plynu pre odberatel'ov kategórie maloodber
firmy a organizácie budÚ počas doby trvaniaZmlwy niŽšie ako maximálne Ceny uvedené v Cenníku za dodávl<u
plynu pre odberateľov l<ategórie Malé podnil<anie a organizácie dominantného dodávatel'a plynu na slovenskom
trhu.

Stav určeného meradla na oM l<u dňu Účinnosti Dodatku sa určí na základe typoveho diagramu dodávl<y
a sl<utočnej spotreby za al<tuálne zÚčtovacie obdobie alebo samoodpočtom odberatel'a'

Ak odberatel' počas Účinnosti Zmluvy splní podmienky na pridelenie regulovaných cien, Dodávatel' mu bude
fal<turovať Ceny za dodávku zemného plynu podl'a Cenníl<a zemneho plýnu pre odberatel'ov l<ategorie maloodber
firmy a organizácie - malé podniky' Uplatňovanie regulovaných cien nemá vplyv na dohodnuté podmienky díŽl<y

trvania Zmluvy.

Záverečné ustanovenia
ostatne ustanovenia Zmluvy ostávajÚ nezmenené v platnosti.
Dodatol< je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom l<aŽda Zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
Ak je Dodatok povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona č,211/2oooZ'z' o slobodnom prístupe
k informáciám (d'alej aj ako ,,Zakan'), odberatel' sa zaväzv1e zverejnit Dodatol< v sÚlade so Zál<onom, inal<

zodpovedá za to, Že Dodatol< nenadobudne Účinnost.

odberatel' vyhlasuje, Že obsahu Dodatl<u rozumie a sÚhlasís podmienkami.

zA oDBERATEĽA:
V TatkhltE dňa /q,f. Lt/,t/

zA DoDÁVATEĽA:
V Košiciach dňa 02.05.2022

-- 
\_

t$.
Meno, pri sko, podpis

ĺViĹST TUMOVKA

lng. Martin Petrašovič
za innogy Slovensko s. r. o.

023 54
25

Zoznam odberných miest:
PoD kód oM Adresa oM
Sl(SPPDlS070510058784 Vyšný l(oniec 2o7 , o23 54 Turzovl<a

lD predajcu: 510007

Meno predajcu:

Tarifa OM
BIZNIS 3
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