
Zmluva o dodávke plynu
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Táto zmluva je Vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorýchjeden obdží dodáVatel' a jeden odberatel'. Podmienky dodáVky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných
podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberatelov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok
pos(lttovania univerzálnej služby pre odberaterov pri dodávke plynu pre Malé podniky (ďalej len ,,obchodné podmienkY') a v zm;lsle platného cenníka plynu pre odberateíov
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp, cenníka za dodáVku plynu pre Malé podniky, Koré sú obsahovo nedeliteínou súčastbu tejto zmluvy a sú zverejnené
na internetovej stránke dodávatera www,spp.sk. Odberater svoiim podpisom poMdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a cenníkom dodávatera a tiež
správnosť uvedených údajov.
odbérater s\ojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávatel'a na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávatel má povinnosť zveíejniť

svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia služeb spojených s dodávkou plynu,
cena za dodáVku plyrru a jej štruktúra pre odberateíov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ie uvedená V platnom cenníku za dodáVku plynu pre odberaterov
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v platnom znení, resp. pri dodávke plyru pre Ma|é podniky V cenníku za dodáVku plynu pre Malé podnilry V platnom znení,
zverejnenom na internetovej stránke dodávatel'a ww.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom ieho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným \4Ěšie ako
Termín začatia dodávky.
V prípade, ak sa zmluva uzaMárana odberné miesto, na Korom bola prerušená distribúcia plynu a prevádzkovatel'distribučnej siete opátovné obnovenie distribúcie plynu do
predmetného odberného miesta spoplatňuje, je odberater povinný uhradiť dodáVatelbvi tak]ýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmple cenníka extemých služieb a
\likonov zverejneného na internetovej stránke dodá\€tela WWW.Spp.sk.

Zmluvné strany

Dodávatel': Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo

vložky,.2749lB

Adresa kontaktného miesta:
Sekcia predaja kl'účovým zákaznikom,960 24, Lieskovská cesta
1418

obec záhorce

Kriíšska 173
991 06 Záhorce

Zastúpený (meno,funkcia)
lng. Milan Hargaš, člen predstavenstva
lng. Štefan Šabík, predseda predstavenstva

Zastúpený (meno, funkcia)
PaedDr. Branislav Kázmer

lČo: 35815256 DlČ: 2020259802
SKNACE: 35230 lČ opH: sK2o202598o2

tČo: 00319694 DlČ: 2021243323
SKNACE: 84110 lČ optt:
Štátna príslušnosť: Slovensko

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s,
Č.účtu: 1 oo1 o1 81 51 /0200
l BAN/BIc SK900200000000 1 001 01 8 1 51 / SUBASKBX

Bank.spoj.pre došlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s.
č.účtu: oo05o264o2t o2oo
l BAN/BlC SK6402000000000005026402 / SUBAsKBX
Bank.spoj.pre odosl.platbyi Všeobecná úverová banka, a.s.

Č,účtu : 0005026402/0200
lBAN/Blc sK6402000000000005026402 / SUBASKBX

Vybavuje: Sekciapredajakl'účovýmzákazníkom
telefón: 04516262389
fax: 02162628597

Vybavuje:
telefón: 047 4893283
fax: O47 4893263
email: obec@zahorce.sk

Adresa pre poštový styk *: (ak odberatel'požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)

obec záhorce obec: ZÁHoRcE ulica: kňíšska

PSČ a pošta:991 06 ŽELoVcE č.orient,: 
| 
Č.sup.

173 |

Telefón: Fax: Email:

Spósob platby:
Prevodný príkaz - príjem

Obdobie opakovanej dodávky;
Klasicky - mesačný cyklus

Číslo zmluvy pre SFA (ZU):
6300240759

Termín začatia dodávky:
Pnnýdeň pridelenia distribučnej kapacity príslušnlýrn prevádzkovateťom distribučnej siete po splnení podmienky pripojénia odberného plynového zariadenia
odberatel'a do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávatel'a, deň prepisu odberatel'ov na odbernom mieste, deň montže meradla).

DÍžka trvania zmluly: zmluva na dobu neurčitú

Poznámky:



odberatel'týmto VyhlasUje, že plyn odobratý podl'a tejto zmluvy nakupu]e
a) \4i4Učne pre \4astnú Spotrebu alebo
b) aj na účelyjeho d'alšieho predaja.
odberatel'Vo Všetkých Motoveniach Zmluvy označi zvolenú alternalívu, Ak tak neurobi, Za odberatel'om deklarovanú sa považUje alternatÍVa a).

Ak počas trvania tejto zmluvy dójde U odberatel'a k Zmene účelU \4/už tia plynu nakúpeného podl'a lejto zmlu\y, je odberatel' povinný o tejto skutočnosti obratom písomne
iníormovat' dodávatel'a.
Dodávate]'je na zákIade vyššie uvedeného vyhlásenia odberatel'a povinný plnit' povinnosti vymedzené dodávatel'ovi § 69 platného Zákona o energetike.
odberatel' \^/hlasuje, že si túto ZmlUVu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po wájomnom podrobnorn oboznámení Sa s jej obsahom ako urČitý, váŽny a Zrozumilelný
prejav Slobodne.i vóle zmlumých strán.odberate|' sa zavázuje po podpise tejto Zmluvy (i) poskytnúť dodáVatel'ovi Všeíku nevyhnutnú súčinnost' V zmysle príslušnej práVnej

úpraly a Prevádzkového poriadku prevádzkovatel'a distribučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne odo dňa pruého možného termínu začatia dodávky v

ktoré by tomU mohli zabrániť. Porušenie záVáZku podl'a predchádzajúcej Vety sa považUje za podstatné porušenie zmluvy odberatel'om a zakladá právo dodávate'a Vyučtovat'

odberatel'ovi zmtuvnú pokutu vo siške súčinu Sumy 2O0 eur a počtu odberných miest, Vo Wťahu kU ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny dodáVatel'a.

Uzatvorením Zmlulry o dodáVke plynu odberatel'dáva súhlas/nesúhlas-* spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na zasielanie nev}rziadaných obchodných ponúk

komunikačnými systémami. Súhlas udelený odberatel'om trvá aj po skončení zmluvy, odberatel' má práVo súhlas na zasielanie nevÉiadaných obchodných ponúk kedykolvek
bezplatne odvolat' V písomnej forme.

' & sa s odberaleIom !átVára adlva na v ac odbeíných mies(, adresa pfc poštoÝý styk je platná pre Všetky odberné miesta odbcíatel3
" Nehodiace sa plečiarkne

Príloha č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

"'Ak odberatel'Vyplni údai o pledpokladanom ročnom odbere plynU V kWh a]

Za odberate|'a:]U ii,'UiU,,^a|rua],rql
dňa -::, 

} í;.
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p

itl

odbernó mi6§to Predpokl.
Ťočný

odber v
m3**,

Dátum číslo ottl názov oM PoD obec Ulica císlo čislo
súp.

ročný
odber v
kwh*-

druh
ia.ity

4100040457 oÚ Záhorce, Bar l\4ladosť sKsPPDls00071 0700697 záhoíce Krtíšska 173 10 1 M2

l1 .01,201 41 00040468 oÚ Záhorce, Kultúrny dom sKSPPDlS00071 0700698 záhoíce Kňišska 9B 173 10 354 977 M2

4101589107 obec záhorce sKsPPDls01 071 000391 7 záhorce PiWičná 2 172 31 950 3 000 M3


