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DODATOK č. 2/2014 

 
k Zmluve o dodávke zemného plynu  

 

 
č.  zmluvy dodávateľa: 5100009895                                                         č. zmluvy odberateľa : 30/2013/OSM-142  

 
 

Čl. I.  
Zmluvné strany 

 
1. Odberateľ:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 Adresa/sídlo:  Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 
 Štatutárny orgán:    Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB BB 

Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe Plnomocenstva č. z.398/2007, č. sp. 632-  2007-SR zo  dňa 
6.2.2007:   Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB BB 
Osoby oprávnené rokovať:  

JUDr. Želmíra Machalová , referát právnych služieb UMB BB  
-    vo veciach  právnych 

    Ing. Pavel Gordan, vedúci odboru prevádzky UMB BB 
     -    vo veciach zmluvných 
                                     Ing. Dzúrik Jaromír, vedúci oddelenia energetiky UMB BB 

   -    vo veciach technických a prevádzkových 
  IČO:                       30 232 295 
  DIČ :                    2021109211        IČ DPH:  SK 2021109211 
  Bankové spojenie:      Štátna pokladnica Bratislava 
  BIC:   SPSRSKBA 
  Číslo účtu:      7000242204/8180, 7000180875/8180 
  IBAN   SK67 8180 0000 0070 0024 2204 
  Kontakty:    048/446 11 77,  446 11 67, Fax:  048/446 11 88, 048/ 446 5149 
  Právna forma:  Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. z. o zriadení 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

   
  (ďalej len odberateľ) 
 

 
2. Dodávateľ:       Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
 Adresa/sídlo:   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
 Štatutárny orgán:  JUDr. Daniel Křetínský, predseda predstavenstva 
     Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva 
 Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe Splnomocnenia č.185/2013, zo  dňa 23.07.2013: 
     Ing. Jana Pavelková, vedúca predaja 
 Osoby oprávnené rokovať: Ing. Marián Kmeťko, manažér predaja  -senior 
 IČO:   35815256 
 DIČ:   2020259802  IČ DPH:   SK 2020259802 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
 BIC:   SUBASKBX 
 Číslo účtu:  1033311555/0200 
 IBAN:   SK27 0200 0000 0010 3331 1555 
 Kontakty:   045/6262386, mobil: 0918614190 
 Adresa kontaktného miesta:  RC KT JUH, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen 
 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B 
  
 (ďalej len dodávateľ) 
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Čl. II. 

V zmysle článku XIV. bodu   bodu 5. Zmluvy o dodávke zemného plynu č. dodávateľa 5100009895, č. odberateľa 30/2013/OSM-142  sa  týmto Dodatkom č. 2/2014 vrátane 

jej dodatkov a príloh mení a dopĺňa predmetná zmluva nasledovne. 

Predmetom tohto Dodatku č.2/2014 je zmena a doplnenie niektorých článkov citovanej Zmluvy o dodávke zemného plynu vrátane jej dodatkov a príloh.     

 
 
 
Tabuľka č. 1 – Zoznam odberných miest UMB  kategórie maloodber 
 

Odberné miesto       

Dátum 
prihlás číslo OM názov OM POD Obec Ulica 

Číslo 
orient. 

Číslo 
súp. 

Predpoklad. 
ročný obber v 

kWh** 

Predpoklad. 
ročný odber 

v m
3
** 

Doh. 
druh 
tarify 

01.01.2014 4100030404 Tajovského 40/L,BB SKSPPDIS000710700010 Banská Bystrica J.G.Tajovského 40   300 28 M1 

01.01.2014 4100030412 Tajovského 40/J,BB SKSPPDIS000710700011 Banská Bystrica J.G.Tajovského 40   95 000  9 004 M4 

01.01.2014 4100030420 Komenského20/J,BB SKSPPDIS000710700012 Banská Bystrica J.A.Komenského 20   0 0 M3 

01.01.2014 4100031027 Kuzmányho 3,BB SKSPPDIS000710701213 Banská Bystrica K.Kuzmányho 1   42 000 3 981 M3 

01.01.2014 4100031032 Kuzmányho 1,BB SKSPPDIS000710701214 Banská Bystrica K.Kuzmányho 1   495 000 46 919 M4 

01.01.2014 4100042551 Národná 12/K, BB SKSPPDIS000710700879 Banská Bystrica Národná 12   372 000 35 261 M4 

01.01.2014 4100042561 Národná 12/J, BB SKSPPDIS000710700880 Banská Bystrica Národná 12   27 000 2 559 M3 

01.01.2014 4101450973 Cesta k amf.1,BB SKSPPDIS030710080026 Banská Bystrica Cesta na amfiteáter 1   464 000 43 981 M4 

01.01.2014 4101019077 Nám.Ľ.Štúra 27,BB SKSPPDIS000720025793 Banská Bystrica Nám.Ľ.Štúra 27   900 85 M1 

01.01.2014 4101558262 Lipt.Trnovec 37 SKSPPDIS010510006292 Liptovský Trnovec Liptovský Trnovec 37   23 800 2 256 M3 
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Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber): 
 
A. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt 
Fixácia ceny 12 (ďalej len „Zmluva“), nasledovne: 

(i) Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia, ktoré začína plynúť dňom 01.01.2014 a končí dňom 31.12.2014 
(ďalej len „Vyhodnocovacie obdobie“) odobrať celkové množstvo energie v plyne v súčte za všetky odberné 
miesta uvedené v Prílohe č. 1 vo výške 1 520 000 kWh, avšak najmenej vo výške  760 000 kWh (ďalej len 
„Dolná tolerancia spotreby“) a najviac vo výške  2 280 000 kWh (ďalej len „Horná tolerancia spotreby“). 

 
(ii) Dodávateľ pre ocenenie dodávky plynu uplatní podmienky a zložky ceny podľa platného cenníka s tým, že 
pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa uvedené v Tabuľke č.1, ktorého dodávka je oceňovaná 
zmluvne dohodnutým druhom tarify, budú príslušné zložky ceny SOPO a FMSO počas celého 
Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej úrovni nasledovne:  
 
- pre druh tarify M1 fixná SOPO  0,02879 €/kWh 
- pre druh tarify M3 fixná SOPO  0,02879 €/kWh, 
- pre druh tarify M4 fixná SOPO  0,02879 €/kWh. 
 
- pre druh tarify M1 fixná FMSO  1,11 €/mes, 
- pre druh tarify M3 fixná FMSO  1,58 €/mes, 
- pre druh tarify M4 fixná FMSO  2,06 €/mes, 
  
Fixácia ceny za služby obchodníka podľa písm. (ii) sa neuplatní v prípade, ak dodávka plynu na jednotlivom 
odbernom mieste odberateľa, celá alebo časť dodávaného objemu plynu, bude podliehať cenovej regulácií 
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, postup podľa písm. (ii) sa 
neuplatní; dodávateľ v takomto prípade ocení dodávku plynu podľa cenníka dodávateľa platného pre ocenenie 
dodávky plynu za regulované ceny. V prípade, ak cenovej regulácií 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 fixáciu ceny 
v zmysle písm. (ii) vo vzťahu k dotknutému odbernému miestu tým odberateľovi zaniká. 
 
Dodávateľ uplatní takto fixovanú cenu za služby obchodníka vo vyúčtovacích faktúrach vystavených v zmysle 
platných obchodných podmienok. 
 
Počas Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify. 
 
 

B. Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberateľom po skončení Vyhodnocovacieho obdobia 
alebo pri skončení Zmluvy pred ukončením Vyhodnocovacieho obdobia, podľa toho, čo nastane skôr. 
 
Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo 
energie v plyne menšie ako je Dolná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu 
tzv. - poplatok za nedočerpanie množstiev nasledovne: 
 
Poplatok za nedočerpanie množstiev = (rozdiel medzi Dolnou toleranciou spotreby a skutočne odobratým 
množstvom)*0,004€/kWh. 
  
Ak odberateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode A (i) tým, že za Vyhodnocovacie obdobie odoberie množstvo 
energie v plyne vyššie ako je Horná tolerancia spotreby, má dodávateľ právo doúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu 
tzv. - poplatok za prečerpanie množstiev za nasledovne: 
 
Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom a Hornou toleranciou 
spotreby)*0,002€/kWh. 
 
C. Pri ukončení Zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v časti, ktorá sa týka jednotlivého odberného miesta, t.j. aj pri 
ukončení odberu na jednotlivom odbernom mieste uvedenom v Tabuľke č.1 tohto dodatku) pred uplynutím 
Vyhodnocovacieho obdobia, dodávateľ zvýši odberateľovi celkovú cenu za skutočne odobraté množstvo plynu o súčet 
mesačných sadzieb FMSO platných v čase ukončenia Zmluvy podľa platného cenníka, a to za obdobie každého 
uceleného mesiaca, ktorý nasleduje po predčasnom ukončení Zmluvy do konca Vyhodnocieho obdobia, vynásobených 
koeficientom 1,2 pre každé jednotlivé odberné miesto odberateľa uvedené v Tabuľke č.1. Doúčtovanie ceny podľa 
predchádzajúcej vety bude súčasťou vyúčtovacej faktúry vystavenej dodávateľom.  
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D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav 
meradiel za jednotlivé odberné miesta odberateľa uvedené v Tabuľke č. 1 ku dňu začiatku a koncu 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. 

 
E. V prípade, ak odberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo prevodu 
výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberateľ do práv a povinností 
odberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným odberateľom), pri vyhodnotení skutočného 
odberu zohľadní dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté pôvodným odberateľom, ak sa strany nedohodnú 
inak. 
 
F. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetkých odberných miest odberateľa uvedených 
v Tabuľke č. 1 Dodatku č. 2/2014 počas Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred 
obsahom Obchodných pomienok. 

 
G.  Tento Dodatok č. 2/2014 nadobúda platnosť dňom jeho  podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných 
strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 
546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony,  zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní  zmlúv v CRZ 
a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace predpisy. 

H. Tento Dodatok č. 2/2014 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

I.Dodávateľ berie na vedomie povinnosť odberateľa zverejniť tento Dodatok č. 2/2014, a svojim podpisom dáva súhlas 
na jeho zverejnenie.  

J.  Za zverejnenie tohto Dodatku č. 2/2014  na Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zodpovedá odberateľ. 

K. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia   z  pôvodnej  Zmluvy o dodávke zemného plynu č. plynu č. 
dodávateľa 5100009895, č. odberateľa 30/2013/OSM-142,  zostávajú v plnom rozsahu v platnosti, pokiaľ neboli 
zmenené týmto Dodatkom č.2/2014. 

L. Tento Dodatok č. 2/2014  je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach s určením dve (2) vyhotovenia pre dodávateľa 
a dve (2) vyhotovenie pre odberateľa. Každý z nich má hodnotu originálu 

M. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2/2014,  ako Príloha č. 1 sú Obchodné podmienky, platné od 25. mája 
2013, okrem ustanovení čl. 6 ods. 6.1., ods. 6.2. druhá veta a čl.12 ods.12.6. 
 

14. Tento Dodatok č. 2/2014 je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke zemného plynu č. plynu č. dodávateľa 
5100009895, č. odberateľa 30/2013/OSM-142 v znení Dodatku č. 1/2014.   

 
V Banskej Bystrici, dňa ...........................    Vo Zvolene, dňa  ................................. 

 
Za  Univerzitu Mateja Bela        Za  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. vo Zvolene 

      v Banskej Bystrici       
 
 
 
        ...........................................   .......................................................... 
            Ing. Ružena Fraňová,                        Ing. Jana Pavelková,  
              kvestorka UMB BB                 vedúca predaja            
 

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. 
nadobúda táto zmluva (dodatok) účinnosť 
 
dňa: .......................................................... 
 
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici 
 
podpis poverenej osoby: ................................. 
 

 


