
Dodávateľ/obchodnĺk: odberateľ/żákaz ník:

LAMA energy a.s. - organizačná zložka
Šulekova 2

811 06 Bratislava

lČo: 45 89o 935

DlČ: 4020 298 o18

rt DPH: sK4o2o298o1B

Zapísaná v oR okresnéhô súdu Bratislava l, oddiel: Po, vloŽka

ć.:19o2tB

Zastúpený (meno a priezvisko, funkcia):

lng. Pavel Stuchlík - vedúci organizaěnej zloŽky

ČÍslo odbeľateľa: í 30001 01

Názov spoločnosti: Základná škola Františka Rákócziho ll. s
vyučovacĺm jazŢkom
maďarŞkým - ll' Rákóczi Ferenc AIapiskola

Adresa spoločnostij V. Palkovicha 3
946 b3 Kolárovo

lČo: 37861174

Dll:2021627663

lČ DPH:

Zapisaná v

Zastúpený (meno a priezvisko, funkcia):

PaedDr. Judit Bagita - riaditeľka

DODATOK č. 2 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. í220000079
pre odberateľov kategóľie ,,M" (Maloodber a Malé podniky)

(ďalej len "Dodatok")
Zmluvné

kácia odberného miesta len *

*) v prÍpade viac odbemých mlesŕ sa

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom osobitnom dojednenĺ k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu

Mo-í2o63, čĺslo :1220000079 zo dňa 1ot16t2o12 (ďalej len,,Zmluva"):

1) Dodávateľ sa zaväzuje poěas obdobia 12 kalendárnych mesiacov od účinnosti Dodatku k Zmluve V dohodnutom druhu tariry

uplatniť ocenenie dodávky plynu zložkou ceny za komoditu (soPo) vo výške 27'40 EUR/Mwh bez spotľebnej dane a

DPH. obdobie uplatnenia dohodnutej ceny v zmysle predošlej veţ začína plynúť dňom 01 .01 .2016 a koněí dňom 31 . í 2.2016'

vrátane.

2) Zmluvné strany sa dohodli, Že týmto Dodatkom Zmĺuva nadobúda úěinnosť na dobu urěitú, na obdobie v zmysle bodu 'l) tohto

Dodatku.

3) Výška ceny za distńbúciu, prepravu' prípadne skladovanie je stanovená podľa Cenníka DodávateÍa pre Maloodber/Malé

podnĺky platného v čase dodávky plynu, a to v súlade s právoplatným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR.

4) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi neobmedzenú toleľanciu odberu v rámci prečerpania alebo nedočerpania

zmluvného objemu. odberateľovi budú za pľÍpadné prekročenie ročného mnoŽstva distribuovaného plynu v rámci hornej

hranice tarifnej skupiny oM refakturované len poplatky zo strany prevádzkovateľa distńbučnej sĺete (PDS) v zmysle

Prevádzkového poriadku PDS.

5) Po uplynutí vyššie definovaného obdobia podľa bodu 1)' pokiaľ jedna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej

strane zámer ukončiť Zmluvu, účinnosť Zmluvy sa automaticky predlŽuje o dobu, na ktorú boĺa dohodnutá' a to i opakovane,

avŠak ńadi sa ďalej podľa štandardných obchodných podmienok a platného Cenníka Dodávateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany

nedohodnú inak.

6) Dodatok sa vzťahuje na dodávku plynu do vyššie špecifikovaného oM, prípadne viac oM uvedených v Prílohe č. 1 k tomuto

Dodatku. Poěas obdobia úěinnosti Dodatku nie je moŽné meniť dohodnutý druh tańfy pre jednotlivé oM.

7) Pri ukončenĺ Zmluvy v celom rozsahu pred uplynutím jej úěinnosti' t.j. obdobia podľa bodu 't) tohto Dodatku má Dodávateľ

právo na doúčtovanie rozdielu medzi cenou SoPo podľa príslušného Cenníka Dodávateľa platného v čase podpisu Dodatku

a SoPo podľa bodu 1) tohto Dodatku za spotĺebu odobratú počas obdobia účinnosti Dodatku.

8) ostatné ustanovenia Zmluvy, Koré nie sú upravené Dodatkom, riadia sa ustanoveniami zâkona ë. 25'll2o12 o energetike

a o zmene a doplnenĺ niektoných zákonov, zákona ë,. 122l2o1g Z. z. o ochrane osobných ridajov a o zmene a doplnení

niektoých zákonov, príslušnou legislatívou V platnom znení a platnými obchodnými podmienkami Dodávateľa.

9) Dodatok je spísaný a podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z Koých kaŽdej Zmluvnej strane prináleŽí jedno vyhotovenie.

10) Dodatok je moŽné meniť a dopÍňať len na základe vzájomnej písomnej dohody Zmluvných strán'
'l 1) Dodatok sa stáva platným dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinným dňom 01 '01 .2016.
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12) Zmluvné strany po preěĺtaní textu Dodatku zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, a że ho uzatvárajú na základe
slobodnej a váŽnej vôle, bez akéhokofuek nátlaku, Korý by na nich pôsobil, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje
podpisy.

Za Dodávateľďobchodníka:

V Bratĺslave dňa

lng. Pavel

ĺ 7. sEP 2015
Za o dbeĺate? al zákazn íka

V Kolárove an .1ţ;..?'':.?|.9
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