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Dodatok č. 1 k Zmluve o dodárlke ptynu
pre odberatelov kategórlejiijiíll;3t"o" ..n""lzácle'(máloodber)

Elektronického kontraktačnéhosystému a Trhoviska pod ev. ě.z2o2og2lgg z.

Na základe zmluvY o dodávke plynu Č, Z2O2Og2lgg_Z, uzatvorenej dňa 18.12.2020 prostredníctvom Elektronického
koltraktaČného sYstélu..a trhoviska (ďalej len 

"Zmluva") bude dodávka plynu do oriberných miest špecifikovaných
v Prílohe č. 1 tohto dodatku ocenená jednotkovou cenou:

40,73í6 €/MWh bez DPH

VzmYsle bodu 5.2. Osobitných ustanovení o zákazkách na dodávku elektriny a plynu, ktoré sr] súěast,ou
Podmienok tvoriacich prílohu každej zmluvy uzatvorenej-prostrědnlctvom Elektronického
a trhoviska, cena za dodévku plynu uvedená v bode 1) iohto dodatku zodpovedá v čase
nasledovných jednotlivých zložiek:

a, cenY za sIuŽbY obchodníka, ktorá pozostáva z fixneJ mesačnej sadzby (F|MSo) a zo sadzby za odobratý
plyn (SOP6) v nasledovnejvýške:

1)

2)

b

VYŠŠie uvedená cena za služby obchodníka zahfňa aj cenu za služby súvisiace so skladovaním plynu
a cenu a náklady za prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

cenY za sluŽbY súvisi_ace s distribúciou plynu, ktorá je určená v zmysle rrrzhodnutia tJradu pre reguláciu
sieťových odvetvÍ, ktoným sa spoločnosti SPP - distribt]cia, a.s. ako prevárdzkovatelovi distrioučnj; siete
urČujú tarify za prlstup do distribučnej siete a diskibrjciu plynu a poskytovanie podporných Štuzieu
v Plynárenstve (ďalej pre účely tohto článku len ,,Rozhodnuiie unŠo"1. cena ,á iluzoý súvisiace
s distribúciou pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (FMSD) a zo sadzbiy za odobratý pÍyn (sopo)
v nasledovnej výške:

označenie druhu
tarifv

soPo
(ekwh)

M5 0,02055 €

označenie druhu
tarlfv

FMSo
(ďmesiac)

soPD
(€/kWh)

M5 41,45 € 0,0070

cenY za sluŽby súvisiace § prepravou plynu, ktorá pozosláva zo sadzby za odobratý plyn (SoPe,)
v nasledovnej výške:

Označenle druhu tarify
soPP

(€JkWh)
M5 0,00240

Zmluvné strany

Dodávatel: OdberateI:
Slovenský prynái
Mlynské nivy 44la,825 í 1 Bratislava
gb9.ho!ry register Okresného sr]du Bratislava 1, oddiel Sa, člslo
vložky:2749lB

Nemocnica Snina, s.r,o.
Sládkovičova 300/3
069 01 Snina

Zastúpený (meno,funkcia) 
-

lng. Šteían Šabík, predseda predstavenstva
lng. Milan Hargaš, člen predstavenstva

Zastúpený (meno,funkcia)
MUDr. Andrej Kulan , riaditet nemocnice

luo:35E15256 DlC:2020259802
SK NACE:35230 lČ DPH: sK2o2o2598o2

lCO: 36509108 DlČ: 20220757:óSKNACE: lČ DPH: st<2o22o7577o



Označenle druhu tarlfy

d' 
;".::,"iail§'|/n*:,""'"'"ce §o skladovaním, ktorá pozostáva zo serdzby za odobratý plyn (sops)

e' sPotrebnri daň vo výŠke urČenej všeobecne platným právnym predpisom v t}ase uzafuorenia Zmluvy,
3) Dodávatel použije pre ocenenie

uzatvorenej Zmluvy, sadzby u
zmeny regulovaných zložiek
ozákazkách na dodávku ele
povinnosť dodávať ptyn v zmysle u

4) Ustanovenia tohto dodatku sa vzťahuiÝ ,l" dodávku plynu do všetkých odberných mies_t odberateía uvedenýchvPrílohe Č, 1 tohto dodatku pocas-ÓĚ'oobia, vktorom 
-ni 

ooóáuái"i'6;i.ilř';áoau"t piyn vzmysle uzatvorenejZmluvy.

bratý podla zmluvy nakupuje:

o"iŤ"
h zmluvy označízvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateíom deklarovanú

Ak počas trvania zmluvy la nlrrnrr -^L/.^^-.lL^ --,l.povinný o telto stutocnolt e i PlYnu nakúPenrlho podla zmluvy, je odberatel

3soiíf!1l"rl?#*'.il VY inný plniť povinrrostivymedzené dodávatetovi §

6) 
Ir'J.'3.i?iř§iJ:ÍŤJ,ffiuťl'no" aÚČinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stlanami;ustianovenia osobitných

7) 
];J§,ť.11,fjJ[;ŠH:"Ě}ÍJ#§il;:l§i!'r"f^, z ktorých každý má platnosť originálu akaždázo zmluvných strán

8) zmluvné strany prehlasujú, Že si om prečltali a že bol uzatvorený po vzájomnomi::l':i§:H,?""ť'.T,ijlfi',.'ť:"" zrozumiteíný pl.eJ"u sJobod.nej vólé zmluvnýón stran
pripájajri,rňil strany svoje vlastn re ktorÚkofuek zo zntluvnýclr strán, na zňak čoho



PrÍloha Č' 1 k Dodatku k zmtuve o dodávke Plynu pre odberatetov kategórie Maló pcldnikanie a organlzácie(maloodber), číslo: Z2O2O321gg Z.

Za dodávatela;

VŽiline dňa 18.,12.2020

'Ak odbďetat vyPlní údeJ o Predpokl8d.nom rcanom odbď€ plynu v klMt e| mt, áváaá bude hodmt€ V kwh

$igtnocnica $nina, s.r.ll.
§ládkovíčova 300/3

069 01 Snina El

. ANDREJ KULAN
manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateta


