
Zmluva o dodávke plynu
pre odberate¾ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany

Dodávate¾: Odberate¾:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, èíslo
vložky: 2749/B
Adresa kontaktného miesta:
RC KT SEVER, 010 01, Závodská cesta 26 2949

Obec Priepasné
Priepasné 109 /
906 15 Priepasné

Zastúpený (meno,funkcia)
Ing. Ján Valko, predseda predstavenstva
Ing. Milan Hargaš, èlen predstavenstva

Zastúpený (meno, funkcia)
Peter Czere starosta obce

IÈO: 35815256 DIÈ: 2020259802
SKNACE: 35230 IÈ DPH: SK2020259802

IÈO: 00309851 DIÈ:
SKNACE: 84110 IÈ DPH:
Štátna príslušnos�: Slovensko

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
È.úètu: 1001018151/0200
IBAN/BIC SK9002000000001001018151 / SUBASKBX

Bank.spoj.pre došlé platby: Prima banka Slovensko, a.s.
È.úètu: 4691712004/5600
IBAN/BIC SK7556000000004691712004 / KOMASK2X
Bank.spoj.pre odosl.platby: Prima banka Slovensko, a.s.

È.úètu: 4691712004/5600

IBAN/BIC SK7556000000004691712004 / KOMASK2X

Vybavuje: RC KT SEVER
telefón: 0911409729
fax: 041/6268699

Vybavuje:
telefón: 034 6547435, 0918913180
fax: 034 6547435
email:kancelaria@priepasne.sk

Odberné miesto:
Obec Priepasné

Obec: Priepasné Ulica: Priepasné

Odberné miesto (èíslo):
4101598227

PSÈ a pošta: 906 15 Košariská È.orient.:
115

È.súp.:

Telefón: Fax: E-mail:
Adresa pre poštový styk: (ak odberate¾ požaduje doruèovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)

Obec Priepasné Obec: PRIEPASNÉ Ulica: Priepasné

PSÈ a pošta: 906 15 KOŠARISKÁ È.orient.:
109

È.súp.:

Telefón: Fax: Email:
Predpokladaný roèný
odber v m3:

1 650

Predpokladaný roèný
odber * v kWh:
17 572

Dohodnutý druh tarify:

M2

Evidenèné èíslo zmluvy:

9106107553

POD:

SKSPPDIS010410178979
Spôsob platby: Prevodný príkaz - príjem Obdobie opakovanej dodávky: Klasicky - mesaèný cyklus
Termín zaèatia dodávky:
Prvý deò pridelenia distribuènej kapacity príslušným prevádzkovate¾om distribuènej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia
odberate¾a do distribuènej siete (napríklad: deò zrealizovanej zmeny dodávate¾a, deò prepisu odberate¾ov na odbernom mieste, deò montáže meradla).

Dåžka trvania zmluvy: zmluva na dobu urèitú do 31.10.2017
Zmluvné strany sa po uplynutí doby urèitej dohodli na automatickom predåžení úèinnosti tejto zmluvy na dobu neurèitú, ak odberate¾ písomne neoznámi
dodávate¾ovi, že trvá na ukonèení zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím obdobia uvedeného v tejto zmluve ako koniec doby urèitej. V prípade
automatického predåženia zmluvy na dobu neurèitú bude dodávka plynu po uplynutí doby urèitej ocenená cenami pod¾a platného cenníka, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

Poznámky:
m

Dátum prihlásenia: 01.11.2016
* Ak odberate¾ vyplní údaj o predpokladanom roènom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávate¾ a jeden odberate¾. Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované
dodávky plynu pre odberate¾ov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre odberate¾ov pri dodávke
plynu pre Malé podniky (ïalej len „obchodné podmienky“) a v zmysle platného cenníka plynu pre odberate¾ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníka za dodávku plynu pre
Malé podniky, ktoré sú obsahovo nedelite¾nou súèas�ou tejto zmluvy a sú zverejnené na internetovej stránke dodávate¾a www.spp.sk. Odberate¾ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s
obchodnými podmienkami a cenníkom dodávate¾a a tiež správnos� uvedených údajov.
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Odberate¾ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávate¾a na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávate¾ má povinnos� zverejni�
upravené obchodné podmienky, resp. cenník na internetovej stránke dodávate¾a www.spp.sk pred ich úèinnos�ou. Odberate¾ týmto dáva súhlas dodávate¾ovi na poskytnutie
svojich identifikaèných údajov pre potreby zabezpeèenia služieb spojených s dodávkou plynu.

Cena za dodávku plynu a jej štruktúra pre odberate¾ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je uvedená v platnom cenníku za dodávku plynu pre odberate¾ov
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v platnom znení, resp. pri dodávke plynu pre Malé podniky v cenníku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom znení,
zverejnenom na internetovej stránke dodávate¾a www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnos� dòom jeho podpisu zmluvnými stranami a úèinnos� dòom uvedeným vyššie ako
Termín zaèatia dodávky.

V prípade, ak sa zmluva uzatvára na odberné miesto, na ktorom bola prerušená distribúcia plynu a prevádzkovate¾ distribuènej siete opätovné obnovenie distribúcie plynu do
predmetného odberného miesta spoplatòuje, je odberate¾ povinný uhradi� dodávate¾ovi takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých služieb a
výkonov zverejneného na internetovej stránke dodávate¾a www.spp.sk.

Odberate¾ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy (i) poskytnú� dodávate¾ovi všetku nevyhnutnú súèinnos� v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku
prevádzkovate¾a distribuènej siete na to, aby sa odo dòa úèinnosti zmluvy, prípadne odo dòa prvého možného termínu zaèatia dodávky v zmysle príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov stal dodávate¾ dodávate¾om plynu do odberného miesta pod¾a tejto zmluvy a (ii) zdrža� sa akýchko¾vek úkonov, ktoré by tomu mohli zabráni�.
Porušenie záväzku pod¾a predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy odberate¾om a zakladá právo dodávate¾a vyúètova� odberate¾ovi zmluvnú pokutu vo
výške súèinu sumy 200 eur a poètu odberných miest, vo vz�ahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávate¾a.

Odberate¾ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý pod¾a tejto zmluvy nakupuje
a) výluène pre vlastnú spotrebu alebo
b) aj na úèely jeho ïalšieho predaja.

Odberate¾ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy oznaèí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberate¾om deklarovanú sa považuje alternatíva a).
Ak poèas trvania tejto zmluvy dôjde u odberate¾a k zmene úèelu využitia plynu nakúpeného pod¾a tejto zmluvy, je odberate¾ povinný o tejto skutoènosti obratom písomne
informova� dodávate¾a.
Dodávate¾ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberate¾a povinný plni� povinnosti vymedzené dodávate¾ovi § 69 platného Zákona o energetike. Odberate¾ vyhlasuje, že
si túto zmluvu pred podpisom preèítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako urèitý, vážny a zrozumite¾ný prejav slobodnej vôle
zmluvných strán.

Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu odberate¾ dáva súhlas/nesúhlas** spoloènosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk
pre informáciu o akýchko¾vek produktoch alebo službách spoloènosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných
alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími
a komunikaènými systémami. Súhlas udelený odberate¾om trvá aj po skonèení zmluvy. Odberate¾ má právo súhlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedyko¾vek
bezplatne odvola� v písomnej forme.

** Nehodiace sa preèiarkne

Za dodávate¾a:

V...................................................................dòa ....................................

Za odberate¾a:

V...................................................................dòa ....................................

................................................................................................................
Meno a podpis zodpovednej osoby za dodávate¾a

................................................................................................................
Peter Czere starosta obce
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Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávateľ má povinnosť zverejniť upravené obchodné podmienky, resp. cenník na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk pred ich účinnosťou. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia služieb spojených s dodávkou plynu.Cena za dodávku plynu a jej štruktúra pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je uvedená v platnom cenníku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v platnom znení, resp. pri dodávke plynu pre Malé podniky v cenníku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom znení, zverejnenom na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými  stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako Termín začatia dodávky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej vety má odberateľ, ktorý je povinný o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 01.08.2017 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa tohto bodu.V prípade, ak sa zmluva uzatvára na odberné miesto, na ktorom bola prerušená distribúcia plynu a prevádzkovateľ distribučnej siete opätovné obnovenie distribúcie plynu do predmetného odberného miesta spoplatňuje, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých služieb a výkonov zverejneného na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy (i) poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne odo dňa prvého možného termínu začatia dodávky v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov stal dodávateľ dodávateľom plynu do odberného miesta podľa tejto zmluvy a (ii) zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť . Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy odberateľom a zakladá právo dodávateľa vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčinu sumy 200 eur a počtu odberných miest, vo vzťahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa.Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupujea) výlučne pre vlastnú spotrebu alebob) aj na účely jeho ďalšieho predaja.Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom deklarovanú sa považuje alternatíva a).Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto zmluvy, je odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa.Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69 platného Zákona o energetike. Odberateľ vyhlasuje, že si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán.Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu odberateľ dáva súhlas/nesúhlas** spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami. Súhlas udelený odberateľom trvá aj po skončení zmluvy. Odberateľ má právo súhlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme.** Nehodiace sa prečiarkne Za dodávateľa:                                                                                     Za odberateľa:V Žiline, dňa  24.7.2017                                                                        V ...................................... dňa .............................................................................................                                        ..................................................................Janka Heinrichová, manažér služieb zákazníkom                                                      Peter Czere,splnomocnený zástupca dodávateľa                                                                             starosta


	1: 9106107553
	MDCSF004
	1: MDCSF004_1OM_1
	2: MDCSF004_1OM_2



