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DODATOK č. 1

(ďalej len „Dodatok“)

k Rámcovej dohode 
o dodávke zemného plynu č. 1/2021

(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorený podľa ust. §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Názov:
Sídlo:
Poštová adresa:
Zastúpený:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Pod Kalváriou 18, 955 01 Topoľčany
Mgr. Dávid Vlnka - člen predstavenstva
+421 850 166 066
46 113 177
2023235225
SK2023235225

E-mail: info@enerqie2.sk
Bank.spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zapísaný: Obchodný register, Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 5389/B
Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na predmet podnikania: plynárenstvo 
„dodávka zemného plynu“: č. 2011P 0160“
(ďalej len „Dodávateľ“)

a

v rozsahu

Názov:
Sídlo :
Korešp. adresa:
Zastúpený:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 90214 Pezinok 
Radničné námestie 7, 90214 Pezinok 
Ing. arch. Igor Hianik- primátor mesta Pezinok 
033/6901209 
00305022 
2020662226

E-mail: iana.murarikova@msupezinok.sk
IBAN: SK0256000000006602006001
(ďalej len „Odberateľ“)

(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“, jednotlivo ďalej taktiež ako „Zmluvná 
strana“)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.12.2020 Rámcovú dohodu o dodávke zemného plynu č. 1/2021 (ďalej len 
„dohoda“), predmetom ktorej je úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu 
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku, pri zabezpečení distribúcie zemného plynu a súvisiacich 
sieťových služieb do rámcovou dohodou vymedzených odberných miest počas trvania rámcovej dohody, 
a to od 01.01.2021 do 31.12.2022.

1.2 Zmluvné stany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste v súlade s Článkom 13. bodom 13.1 
dohody a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) v spojení s ustanovením §18 ods. 5 zákona 
o verejnom obstarávaní, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorým sa dohoda v znení jej doterajších 
príloh mení a dopĺňa v rozsahu uvedenom v čl. II tohto Dodatku.

1.3 Uvedeným Dodatkom sa nemení celková povaha zákazky, pričom potreba úpravy vysúťaženej dohody 
bola vyvolaná okolnosťami, ktoré odberateľ ako obozretný verejný obstarávate!’ nemohol predvídať. Tieto 
okolnosti spočívajú v bezprecedentnej nestabilitě a volatilite na veľkoobchodných trhoch so zemným 
plynom vyvolaných oživením ekonomiky po pandémii COVID-19 a následným vojnovým konfliktom medzi
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Ruskou federáciou a Ukrajinou, čo malo za následok niekoľko stonásobné zvýšenie jednotkových cien 
zemného plynu.

Článok II.
Predmet Dodatku

2.1 Predmetom tohto Dodatku k dohode je doplnenie Článku 5. Cena za dodávku plynu, bodu 5.1. a bodu 
5.2., z dôvodu zavedenia poplatku za štruktúrovanie nákupu zemného plynu vo výške 25 EUR bez DPH /1 
MWh s ohľadom na aktuálnu situáciu na komoditných burzách vytvárajúcu enormný tlak na 
zabezpečovanie reziduálu diagramu spotreby, t.j. dokupy na vykrytie štruktúry diagramu spotreby 
vykonávané za výrazne navýšené jednotkové ceny.

2.2 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku 5. bodu 5.1. dohody tak, že od 
01.07.2022 sa cena dodávky plynu dopĺňa o položku poplatku za štruktúrovanie nákupu zemného plynu, 
ktorý znie:
„5.1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku plynu a súvisiace plnenia pozostávajúce 
z týchto položiek:
a) cena za dodávku plynu (vrátane ceny za služby obchodníka a ceny za prepravu)
b) poplatok za štruktúrovanie nákupu zemného plynu
c) cena za distribučné služby
d) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH")“

2.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene Článku 5. bodu 5.2 dohody tak, že každá cena za dodávku 
plynu uvedená v tomto bode ako cena za komoditu sa zvyšuje o poplatok za štruktúrovanie nákupu 
zemného plynu vo výške 25,00 EUR bez DPH /1 MWh.

2.4 Zvýšenie ceny za dodávku zemného plynu spôsobom uvedeným v bode 2.2. a 2.3. tohto dodatku 
nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

2.5 Ostatné ustanovenia Dohody ostávajú v platnosti bez zmien.

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňa 01.07.2022, nie však skôr, ako deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciám) v znení 
neskorších predpisov.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Rámcovej dohody o dodávke zemného plynu č. 
1/2021 vrátane ustanovení Obchodných podmienok Dodávateľa, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, 
zostávajú naďalej nezmenené v platnosti a účinnosti v znení, v akom boli Zmluvnými stranami pôvodne 
dojednané.

3.3 Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Dohody.
3.4 Dodatok je vyhotovený v troch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých dve obdrží 

odberateľ a jeden dodávateľ.
3.5 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tohto Dodatku stane neplatným alebo neúčinným, Zmluvné strany 

sa dohodli, že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku.
3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitý 
a zrozumiteľný, Dodatok si prečítali, jeho zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vôle a 
preto na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

Za Odberateľa: Za Dodávateľa:


