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cut your energy bill

Dodatok č. 01 ku Kúpnej zmluvye ev.č.: Z201826307_Z
úzatvorenej prostrednictvom Elektľoni ckého kon traktačného systém u a

Trhoviska (ďalej len .,Zmluvď)

uzavretd v zmysle § 269 ods  (2) Zakona č   513/1991 Zb  Obchodnéhc) zdkonnlka v zneni neskoršlch predpisov a § 77 ods  (11)

Vyhlášky ÚRSO č  24/2013 Z z ,  ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovame vnútomého trhu s elektnnou a pravidld pre funsovanie
vnútoméhc) trhu s  plynom v  zneni  neskoršĺch zmien  a doplnkov

(ďalej len ako ..Zmluvď)

(v ďalšom textejednotlivo označované ako ..Zmluva.'   Zmluvná stranď   ,Odberateľ   Dodávateľ alebo spoločne ako ,Zmluvné strany")

3     Všeobecné obchodné podm.ienky
Neoddeliteľnou a pre Zmluvné strany závaznou súčast'ou tejto Zmluvy sa podpisom Zmliivy stávaju „Všeobecné obchodné podmenky
združenej doclóvky plynu dodávateľom CYEB s r o  učinné odo dňa 0107 2017"  pnpojené ako pn'loha Č  1 k tejto Zmluve (ďalej len ako

.VOP~)  s ktorym sa Odberateľ  pred podpisom Zmuvy nadne oboznámil  Pojmy použivané v Zmluve s vel`kym začiatočnym ptsmenc>m
majú vyznam podľa VOP,  ibaže imje pnradeny odlišný vyznam podľa tejto Zmluvy

4.    Predmet zmluvy:
Touto Zmluvou sa Dodávateľ zavazuje doclat` Odberateľovl doieho OM uvedenych v tejto Zmluve plyn v dohodnutom množstve

4.1     podl`a podmienok produktu wedenych v Zmluve  prevziať na seba zodpovednosť zo odchylku Odberateľa  zabezpečiť
nevyhnutnú distnbúciu. prípadne prepravu a skladovanie plynu pre Odberateľa akje to osobitne v Zmluve dohodnuté a previesť
vlastnícke právo k dodanému plynu na Odberateľa

42:ddo=rraatie(:Sa:e:ťev:Z:u;:,.ra:::Ľopťantuňtu:emg;:utv:::vTu::Ž;,tavsetj:taj:,:e:a3,:tu,)taDVo:áaT::e:eonvTá::omd::,tTaé:;khoovumcneonž:t;:mysk3ä

111  VOP a ostatnych ustanovení VOP.  ktorá sa skladá z nasledovnych položiek

a       cenazadodanyplyn.

b       odplata za prevzatie zodpovednosti za odchylku odberateľa,

c        cena za distnbuciu,  prĺpadne prepravu a skladovanie plynu,  podľa tabuľkyv prílohe č  3

d        fixny mesačny poplatc]k podľa tabuľky v prílohe č  3

e       spcitrebná daň z plynuv aktuďnej sadzbe a

f       daň z pndanej hodnoty v aktuálnej sadzbe. aksa uplatňuje

Závazne dohodnuté podmenky a praviďá fakturócie obsahuje najma čl  lv  VOP

l  `itcyEBsro   _LLa~``
Záhradni'ckci 10,  945 01 Komárno
wwwcyebsk  .   info®cyebsk

Tel  +421 (0) 35 202 89 22   .   Fax +421 (0) 37 230 29 07
0bch  register  OS V Nitre. odďel  Sro. vložka Č   32702/N



Jednotková cena za dodany plynje dohodnutá sumou vo výške

43

0.017690   EUF2/kwh

Pn  plnení tejto Zmluvy su Zmluvné strany povinné postupc)vat' dobrcmy'sei ne  p3=-_ . ci   .  s. =c:e s
ustanoveniami VZPP a vzájomne sa v rámci suännosti informovat' o všetkych  ooas:3:-. =-:. = -cs`Lcich
majucich vplyv plnenie tejto Zmluvy

Údaje týkajúce sa Odberného miesta Odberatel'a:2
7.1     ldentifikačné údaje oM.

\
pndeienátarifa F)DS:`       E

pČ POD Adresa OM Názov OM
Ka-`e3ona-\`-` Tanfo OMpodľaPDS

1 SKSPF>DIS000610602676 DriJŽstevná, 367/, 972 12, Nedožery - Brezany Sociciho-zdrovotnQ  budova MO M8

2 SKSPFJDIS000610601586 Družby.  1/.  972 12,  Nedožery - Brezany 248 J Sol-SEKCLA 81  DRUŽBY-NOVE MO V6

3 SKSPPDIS000610601587 Družby.  1/. 972 12,  Nedožery - Brezany 248 J Sol-SEKCLA 82 DRUŽBYINOVE MO M6

4 SKSPPDIS000610601588 Družby. 1/ 972 12, Nedožery - Brezany 248 J Sol-SEKCLA 8   DF2UŽBY-NOVÉ MO M6

5 SKSPPDIS000610601902 Družby.  12/  972 12,  Nedožery -  Brezciny NOVE MO M6

6 SKSPPDIS000610601903 Družby,  11/.  972 12,  Nedc)žery - Brezany 248 J S02 -SEKOA 81  DRUŽBY-NOVE MO M6

7 SKSPPDISC)C)C)610601904 Družby, 10/. 972 12. Nedožery - Brezany 24B J S02-SEKCIA B   DRUŽBY-NOVE MO \/F=

8 SKSPPDIS0106loo00103 Družby, 14/ 972 12  Nedožery - Brezany 24EUS03  -kotoiFa MO M6

9 SKSPPDIS0106loooolc)4 Družby. 13/ 972 12. Nedožery - Brezany 24EUS03  -kotolŕo MO M6

10 SKSPPDIS0106looc)C)105 Driižby.  15/  972 12.  Nedožery -  Brezany 24BJS03  -kc>tolŕa MO M6

11 SKSPPDIS00061060010l Nedožerského. 126/. 97212,  Nedožery -Brezan Povfur`kčny objekt MO M4

12 SKSPPDIS01041017872l Hviezdoslavova.  370/1.  972 12,  Nedožery -  Brez Obec Nedožer\/  `  Brezon`,ĺ MO M4

13 SKSPPDISC)10410178929 Družby, 9999/  972 12  Nedožery - Brezany Obec Nedožer`/  ~  Brezany MO M6

14 SKSF]PDIS010410178928 Družby. 9999/  972 12  Nec}ožery - Brezany Obec Nedožery -Brezany MO M6

15

72    Zmluvné množstvá a d`ďšľe parametre OM

pČ POD
Zmluvné množstvo DMM Zaäatok Kon\ec Spotrebná

Zúčtovacie obdobe
[kwh] (rT'   1 dodávky dodávky daň

1 SKSPPDIS000610602676 311 000 19 2018 318 2019 ÁNO 12 mesjcxov

2 SKSF>PDIS000610601586 97 000 1 9 2C)18 318 2019 ÁNO 12 mesiacov

3 SKSPPDIS000610601587 88 000 1 9 2018 318 2C)19 ÁNO 12 mesjacov

4 SKSPPDIS000610601588 98 000 19 2018 3182019 ÁNO 12 mes]acov

5 SKSPPDIS000610601902 86 000 1 9 2018 31 8 2019 ÁNO 12 mesiacov

6 SKSPPDIS000610601903 94 000 1 9 2018 3182019 ÁNO 12 mesiacov

7 SKSPPDIS000610601904 91 000 1 9 2018 318 2019 ÁNo 12 mesiacov

8 SKSPPDIS0106loo00103 87 000 1 9 2018 318 2019 ÁNO 12 mesiacov

9 SKSPF>DIS0106loooolc)4 93 000 1 9 2018 318 2019 ÁNO 12 mes{acov

10 SKSPPDIS0106loooo}05 98 000 1 9 2018 31 8 2019 ÁNo 12 mesiacov

11 SKSPPDIS000610600lol 65 000 1 9 2018 31 8 2019 ÁNo 12 mesiacov

12 SKSF>PDIS01041017872l 65 000 19 2018 318 2019 ÁNo 12 mesiacov

13 SKSPPDIS010410178929 93 000 1 9 2018 318 2019 ÁNO 12 mesiacov

14 SKSPPDIS010410178928 93 000 19 2018 318 2019 ÁNO 12 mesiacov

15

V pnpade Odberateľa kategone VO technologického charakteru (ďalej len "VO-TECH)  ďebo Odberateľa kategóne VO vykurovaaeho
charakteru  (ďalej len ''VO-VYK")  podľa bodu 5 ,  alebo ak aspoň jedno OM Odberateľa je v kategoni VO-TECH alebo VO-VYK. je potrebné
vyplnit' aj udaje v prilohe Č  4a,  alebo 4b tejto Zmluvy

1  V prĺpadejedného OM doplnit'  Ak má Odberateľ viac OM.  tento udaj sa vypíňa v bJde 7
2  Ak sa Zmluva vzt'ahiije na dodávku do viacerych OM Odberateľa,  pndá sa v tabuľkách riadok a definuje sa každé OM  zvlášt'
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mesiace uvedené v nasledovnej tabuľke. a to najma kvôli potrebe plánc)vanla a vyhodnote"a odberu plynu a stanoveniajednotlivych
mesačnych platieb

pČ POD Typ tarify

Mesačné váhy [%]

SPOLu[%]
-g ť ž C1 8 -J =rl 8)

ÉEa)

%
ÉE jiE

C0rl i JZ < rl č tí# g äZ 8Cj

1 SKSPPDISOC)0610602676 M8 8.33 8.33 8.33 8,33 8,33 8.33 8.33 8,33 8,33 8,33 8,33 8.33 100

2 SKSPPDIS000610601586 M6 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8,33 8,33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 100

3 SKSPPDIS000610601587 M6 8,33 8,33 8.33 8.33 8.33 8,33 8,33 8.33 8,33 8.33 8,33 8,33 100

4 SKSPPDIS000610601588 M6 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8,33 8,33 100

5 SKSPPDIS000610601902 M6 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 &33 8.33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 100

6 SKSPPDIS000610601903 M6 8.33 8,33 8.33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8.33 8.33 8,33 8.33 100

7 SKSF>PDIS000610601904 M6 8,33 8.33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8,33 8,33 8.33 8,33 8,33 lc)O

8 SKSPPDIS0106loo00103 M6 8.33 8,33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8,33 8.33 8.33 8,33 8.33 100

9 SKSPPDIS0106loo00104 M6 8,33 8.33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8,33 8.33 8.33 8r33 8.33 100

10 SKSPPDIS0106loo00105 M6 8.33 &33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 833 8r33 8.33 100

11 SKSF>PDIS000610600lol M4 8,33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8.33 8,33 100

12 SKSPPDIS01041017872l M4 8,33 8,33 8.33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8,33 8.33 8,33 8.33 100

13 SKSPPDIS010410178929 M6 8.33 8.33 8,33 8.33 8.33 8.33 8.33 8,33 8.33 8.33 8.33 8.33 100

14 SKSPPDHS010410178928 M6 8.33 8.33 8,33 8.33 8.33 8,33 8,33 8.33 8.33 8,33 8.33 8.33 100
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8     Predpokladaný ročný odber plynu odberateľom:
9     Záväzok minimálneho ročného odberu plynu:
ic    Hranica  maximálneho odberu plynu:

1459 000       kwh
neupíatňuje sa
neuplatňuje sa

1    Služby tretich strán:
Na docíávku zemného plynu sa tiež vzt'ahujú náklady za služby PPS,  PDS a prípadne sklQdovateľa uvedené v prílohe č  3 tejto Zmluvy ako
aj d'alšie služby uvedené v Cennĺku d'ďši'ch služeb a vykonov uvedené v prĺlohe č  2 tejto Zmluvy v súvislosti s dodávkou plynu dc) OM  Tieto
nóklady Dodávateľ v plnom rozsahu prenesie na Odberateľa, s Čím odberateľ súhlas(

12.    Trvanie  zmluvy:

Táto zmluva sa iizatvára na dobu určitú.                 Od 1 9 2018 318 2019

13    0sobitné dojednania:
Na základe kúpnej zm(uvy Č  Z201826307_Z uzatvorenej dňa 22 06 2018 prostrednĺctvom Elektronického kontraktačného systému a
trhoviska (d`ďej len „Zmluvď) bude dodávka plynu do odberných miest tohto dodatku ocenenájednotkovou cer`ou špecifikovanou v
F>rílohe č 1 tohto dodatku

Tentci dodatok/zmluvaje uzatvoreny-/á v zmysle bodu 5 2  0sobitnych ustanovení o zákazkách na dodávku elektnny a plynu, ktoré sú
sučasťou Všeobecnych zmluvnych podmienok tvonacich prĺlohu každej zmluvy uzatvc)renej prcistrednĺctvom Elektro"ckého
kcintraktačného systému a trhoviska, cena za dodávku plynu uvedená v KÚpnej zmluve ev Č   Z20182E>307Z uzatvorenej 22 6 2018

prostredníctvom EKS zodpovedá v čase uzatvorenia Zmluvy súčtu  jednotlivych zložlek uveclenych v pri'lohe Č 1 tohto dodatku v podrobnom
rozpise celkovej zmluvnej ceny

Zmluvné clojednania  Kúpnej zmuvy ev č   Z201826307_Z. OPET a OUEP majú v prípade rozporu prednost` pred ustanoveniam tohto
dodatku ako aj všeobecnymi obchodnym podmienkami dodávateľa

Tento dc>datok/zmuva nadobuda platnost' dňomjeho podpisu zmluvnymi   stranami a uännost` dňom uvedenym nižšie ako Termĺn začatia
dodávky  Pcidmienkc" nadobudnutia učinnosti dc)datkuje jeho predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spÔsc)bom určeným platnym

právnym predpismi  Zmluvné strany sa dohoclli, že povinnost' zverejniť dodatok podľa predchádzajucej vety má odberateľ, ktoryje
pcivinný o splnení tejto povimosti bezodkladne informovat' dodávateľa  Ak dôjde k zverejnenlu dodatku po dátume uvedencm v prvej
vete tohtc) odseku. zmluvné strany tymto deklarujú. Že text tohto clodatku vyiadruje obsah ich predchádzajúach dohôd a na tomto základe
sa dohodli.  Že podľa ustanovenĺ tohto dodotku sa budú posudzovat` aj ich práva a povinnosti suvisiace s dodávkou plynu,  ktoré vzníkli v
obdobĺ od 0109 2018 do nadobudnutic] účinnosti zmluvy podľa tohto bodu  Ustanove"a osobitnych predpisov tym nie su dotknuté

Zmluvné strany sa dohodli,  Že dodávateľ bude vystavovat` počas účhnosti  zmluvy vyúčtovaae  faktury za dodávku plynu.  ako aj  faktury za
opakované dodávky plynu samostatne za každé odberné miesto odberateľa, iclentifikované v Prílohe Č 1 tejto zmluvy  Všetky faktúry
vystavené dodávateľom budú splatné do 14 dni' oc!o dňa ich vystavema



14    Spracovanie osobných údajov:
Odberateľ  bene na vedomie.  Že Dodávateľ spracováva osobné Údaje Odberateľa uvedené v tejto Zrriu ` e =a i,čelom vykonu Činncisti
Dodávatel.a.  podľa udeleného povolemo na podnikanie v oblasti energetiky  a to najma pre Účely u=at` ore-i3 =mlu\. \yJ vrátane jej zmien
ukončenia.  ako aj plnenia predmetu zmluvných povinnosti z nej vyplyvajúcich alebo súvislaach,  pre vysporic:aar` e  ` Šetkych závozkov a
nárokov  Zmluvných  strán z   nej vzniknutých.  a to po dobu nevyhnutne potrebnu pre zabezpečenie vykoni. p-a.  a po\vinnosti vypl,.riv/ajucich

zo zmluvného vzt`ahu Dodávateľa a Odberateľa v   nevyhnutnom rozsahu na základe § 10 ods  3 pi'sm  b)  zaKorc č  1.22/2013 Z  z  o
ochrane osobnych údajov v platnom znenĺ

141      Odberateľ dóva týmto Dodávatel`ovi                         suhlas             / n3<s
so zĺskanĺm a spracovcmi'm svojich osobnych údajov v informačnych systémoch  Doda\,ateľa v rozsahu uvedenom v Zmlu\. e  =  =€D=

poskytnutych akoukoľvek incu preukazateľnou formou Dodávateľovi,  za učelom v\,Jkonu Činnc)sti Dodávatel'a podľa udelene-

povolenia na podnikanie v oblasti energetiky.  a to najma pre učely plnenie predmetu Zmluvy vrátane jej zmien,  ukončenia ako o.
plnenia zmluvnych povinností z nej vyplyvajúach alebo súwsiaclch.  pre vysponada"e ` šetkych závazkov a nórokc)v Zmluvnych stror
z nej vz"knutych aj nad rámec nevyhnutny pre plnenie Zmluvy, a to po dobu nevyhnutne pc>trebnu pre zabezpečenie vykonu pra,
a povinnostl vyply\/ajucich zo zmluvného vzt'ahu Dodávateľa a Odberateľa.
aby povinnost" Dodávateľa informovat` Odberateľa o spracovaní osobnych údajov prostrednictvom tretĺch stran bola splnená aj
ich zverejne"'m na webovom sĺdle Dodávateľa ww\^/ cyeb sk,
so zĺskavanĺm svojich osobnych údajov kopĺrovaním.  skenovani'm alebo inym zaznamenávaním uradnych dokladov na nosič
informáai'

14.2     0dberateľ dáva týmto Dodá`/ateľovi •.*` /          nesúhlas

so získaním   a spracovaním  svojich   osobnych   udajov v  informačnych   systémoch  Dodávateľa   na účely marketingovych aktivít,
aby mu Dodávateľ zasielal nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akychkoľvek produktoch alebc> službach Dodávate\'a,

alebo ho vo veci  nevyžiadanych obchodnych ponúk kontaktoval

Súhlas na marketingové aktivity udeleny Odberateľom trvá aj po skončenĺ Zmluvy a Odberateľ má právo tento suhlas kedykoľvek
bezplatne odvolať
Odberateľ berie na vedomie a súhlasi', Že v prĺpade nevyznačenia suhlasu alebo nesúhlasu so spracúvaním osobnych udajov v tejto
Zmluve bude Dodávateľ postupovať  pri spracuvaníjeho osobnych Údaiov v zmysle ustanovení VOF>
Odberateľ  bene na vedomie.  Že na plnenie Zmluvyje potrebné.  aby Dodávateľ spracoval Údaje Odberateľa v rozsahu meno a pnezvisko.
adresa podnikania.  adresa pre poštovy styk, dátum narodenia, telefonne Čislo, e-mailová adreso,  lBAN Odberateľa
Odberateľ potvrclziije, Že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracovani' osobnych údajov vrátane poučenia o právach
odberateľa ako dotknutej osoby prostred"'ctvom svojho webového sídla (\^/ww cyeb sk)

15.   Záverečné ustanovenia:

151

Odberateľ týmto  udeľuje plnú moc Dodávatel'ovi.  aby za neho kond vo veciach zabezpečenia distnbučnej kapacity pre OM.  aby za
neho v danych veciach vykonával ukony  (vrátane pĺsc>mnych) a získal hístorické dáta ct priebehujeho odberu plynu

1  V prĺpadejedného OM doplnit'  Ak má Odberateľ viac oM,  tento Údaj sa vypĺňa v bode 7
2  Ak sa Zmluva vzťahuje na dodóvku do viacerych OM Odberateľa.  pnc]á sa v tabuľkách riadok a definuje sa každé OM  zvlášť
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== .čenie o režime dodávky poslednej inštancie,  poučenie o spÔsobe oznámenia terminu vymeny určeného meradla a informáae o

== , cdoch vymeny určeného meradla, ako aj informáae o nahradnom spôsobe urče"a množstva dodaného plynu v prípade
sc;rijchy určenéhc) meradla alebo mimo určeného term nu odpočtu, pc)učenie o mieste. spôsobe a lehotách na uplatňova"e
dostupnych prostnedkov na urovnávanie sporov, poučer` e o neoprávnenom odbere plynu,  poučeníe o podmienkach obmedzenia
3 prerušenia ďstnbúae alebo clodávky plynu  vyhoa.noten(ejednotlivych parametrov štandardov kvality a d'alšje suvisiace práva a

povinnosti Zmluvnych strán sa nachádzaju vo VOP  Odberateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmuvy potvrdzuje, Že s ustanoveníam
VOP sa riadne oboznámil,  tietci zvážil,  ich obsahu rozumie  v prĺpade potreby si vyžiadal a bolo mu poskytnuté náležité vysvetlenie
zo strany Dodávateľa a uznáva ich za záva=né pre učely úpravy zmluvného vzt'ahu s Dodávateľom v zmysle tejto Zmluvy

Zmluvaje vyhotc)vená v slovenskomjazvku  \'\,  pripade vyhotovenia Zmluvy vo viacerych jazykc)vych vanantoch.  ostatné vezie su len
informatívne a závaznéje vyhotoven e `,  s'o\,ĺenskomjazyku). v dvoch vyhotoveniach majúcich povahu onginálu.  pnčom každá
zmluvná strana obdrží po podpise pc) jednc)m vyhotovenĺ

15.4     Neoddeliteľnou súčast`ou tejto zmlwy sújej p"ohy.  na ktoré odkazuje text zmluvy

|5.5     0dberateľ udeľuje podpisom Zmluvy Dodávateľovi vyslovny súhlas so zasielaním správ,  informáciĹ  potvrdení o doručení správ.
urgencií a inych oznámeni i~ \`ĺeci Zmluvy ajej plnenia prostrednĺctvom elektronickych prostriedkov,  predovšetkym elektronickou

poštou.  na elektronickv kcntakt odberateľa (spravidla na jeho adresu elektro"ckej pc>Šty  ktorú na tento Účel odberateľ nahlásil
Dodávateľovi),  pokial  rra Odberateľ takyto kontakt k dispozi'cii  Tento súhlas sa vzt'ahuje aj na zasjelanle obchodnych oznámení v
elektronickej aj v p,somnej forme vo veci dodávok plynu a súvisiacich plnení poskytovanych Dodávateľom Odberateľovi

i5 6     V prĺpade ukončenia Zmluw  resp  v prĺpade ukončenia odberu na ktoromkoľvek OM sa Odberateľ zavazuje umožnit' PDS
vykonanie zÓ.erečného odpočtu,  pn'padne odobratie meracieho zanadenia a vykonanie d`alších cipatrení.  súvisiacich s ukončem'm

dodávky a prepravy plynu do príslušného OM a zaplatit' dlžnu sumu v zmysle záverečného vyúčtova"a dodávky plynu podľa tejto
Zmluvy  a \ĺ`OP

15 7     Zm.if. r\e strany prehlasujú. Že táto Zmluvaje uzatvorená slobodne a vážne.  "e pod nátlakom a nie za nevýhodnych podmenok, jej

obsah  vrátane obsahu priloh.  ktoré sÚ sučast'ou Zmluvy. je určity a zrozumteľny. Zmluvné strany s ich obsahom suhlasia a na
c:Č'taz toho Zmluvu potvrdzuju svojimi  podpismi

V mene Dodávateľa:
Komárne

Meno a priezvisko                  Zsolt  Ferenc KOVÁCS

:y®r;konateľ spoločnosti

®_-cyEB
cut your energy biii

V mene Odberatel'a:
Nedožeroch-Brezanoch

Meno a pnezv[sko                     JUDr  Martin  Mokry

Obec Nedožery -  Brezany, starosta obce

Podpis.  pečiatka
CYEB s.r.o.

ähr:Čd:i:Čľš:;# %:33c#8:á"   P°dp'S  Peč'atka

lBAN: sK18111.  oooo oo11  e73o 2oo2
SWIFT:  UNCRSKBX
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