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

Zmluvné strany

Dodávatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Odberatel':

obec Marcelová

Nám.Slobody 3l 1199
946 32 Marcelová

Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749lB
Adresa kontaktného m iesta:
RC KT JUH, 960 24, Lieskovská cesta 1418 5
Zastúpený (meno,funkcia)
lng. Ján Valko, predseda predstavenstva
lng. Milan Hargaš, člen predstavenstva

Zastúpený (meno, íunkcia)
ERVlN VARGA starosta obce

lČo:
35815256 DlČ:
SKNACE: 35230 lČDPH:

lČo:
00306550 DlČ:
SKNACE: 84110 lČDPH:

2O2O2598O2

sK2o2o259802

2021046687

Štátna príslušnost': Slovensko

Bankové spojenie:

Bank.spoj.pre došléplatby: Všeobecná úverová banka, a.s.

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

C. účtu: 00227 29 1 42l

Č.účtu:1 0o1

O1 8,1 5,1

/0200

lBAN/BlC SK9002000000001

001 01 81 51 /

0200

lBAN/BlC SK8302000000000022729142

SUBASKBX

Č.účtu: oO227 291 42l o2oo

lBAN/BlC SK8302000000000022729142

Vybavuje:

telefón:
fax:

RC KT JUH
0905700709

/

SUBASKBX

Vybavuje:
telefón: 035 7798301
fax: 035 7798422

04516262493

em ai l :obec. m

odberné miesto:

Obec Marcelová - byt
Odberné m iesto (číslo):
41

SUBASKBX

/

Bank.spoj.pre odosl. platby. Všeobecná úverová banka, a.s.

01483058

Telefón:

arcelova@m arcelova. sk

Obec: Marcelová

ulica: cintorínská

PSC a pošta: 946 32 Marcelová

C. orient,:

Fax:

E-mail:

C.súp.:

328

Adresa pre poštový styk: (ak odberatel'požaduje doručovanie na adresu odlišnúod sídla/miesta podnikania)
obec Marcelová
Obec: MARCELOVÁ
Ulica: Nám,Slobody
PSČ a pošta: 94632 MARCELOVÁ

č.súp.:

Č.orient.

,l

3

Predpokladaný ročný

odber v
900

Predpokladaný ročný

odber
9 621

m3,

*

199

Email

Fax

Telefón:

Dohodnutý druh tarify:

Evidenčnéčíslozmluvy:

M2

91

v kWh:

Spósob platby: Prevodný príkaz - príjem

06254301

POD:

SKSPPDlS01 0210002246

Obdobie opakovanej dodávky: Klasicky - mesačný cyklus

Termín začatia dodávky:
Pr4i deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovatel'om

distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia
odberatel'a do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávatel'a, deň prepisu odberatel'ov na odbernom mieste, deň montáže meradla).

Dlžka trvania zmluvy: zmluva na dobu neurčitú
Poznámky:
Dátum prihlásenia:
-

01

.05.2017

Ak odberatel' Vyplní úda] o predpokladanom ročnom odbere plynu

V

kwh

a1 m3,

obchodnými podmienkami a cenníkom dodáVatel'a a tiež spráWost'uvedených

závázná bude hodnota

údajov,
1

V kW h

sřr
odberate|'svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávatel'a na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávatel' má povinnost' zverejnit'
upravené obchodné podmienky, resp. cenník na internetovej stránke dodáVatel'a Www.spp.sk pred ich účinnost'ou. odberatel'týmto dáva súhlas dodávatel'ovi na poskytnutie
svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia služieb spo]ených s dodávkou plynu.

Cena za dodávku plynu a jej štruktúra pre odberatel'ov kategórie Malá podnikanie a organizácie (maloodber) je uvedená v platnom cenníku za dodávku plynu pre odberatel'ov
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 dodávatel'a www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnost'dňom uvedeným Vyššie ako
Termín začatia dodávky.

v}4<onov

zverejneného na internetovej stránke dodávatel'a www.spp.sk.

odberatel' sa zavazuje po podpise tejto zmIuvy (i) poskytnút' dodáVatel'ovi Všetku nevyhnutnú súčinnost'v zmysle príslušnejprávnej úpravy a Prevádzkového poriadku
prevádzkovatel'a distribučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnostizmluvy, prípadne odo dňa pruého možného termínu začatia dodávky v zmysle príslušných Všeobecne
uýške súčinusumy 200 eur a počtu odberných miest, vo yá'ahu ku ktory;m došlo k zastavenju procesu zmeny dodávatel'a,

odberatel'týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podl'a tejto zmluvy nakupuje

a)
b)

u1,1učne pre vlastnú spotrebu alebo

aj na účelyjeho d'alšieho predaja.
Odberate|'vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označízvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberate|'om deklarovanú sa považuje alternatíva a).
Ak počas trvania tejto zmluvy dójde u odberatel'a k zmene účeluvyužitia plynu nakúpenéhopodl'a tejto Zmluvy, ie odberatel' povinný o tejto skutočnosti obratom písomne
informovat' dodáVatel'a.

si túto zmluvu pred podpisom prečítal,a že bola uzatvorená po yzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejaV slobodnej Vóle
zmluvných strán.

Uzatvorenim Zmluvy o dodávke plynu odberatel'dáva súhlas/nesúhlas** spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na zasielanie nevyziadaných obchodných ponúk
pre informáciu o akýchko|'vek produktoch alebo s|užbách spoločnosti S|ovenský plynárenský priemysel, a.s. alebo tretích osób, wátane newslettera alebo iných reklamných
a komunikačnými systémami. Súhlas udelený odberatel'om lrvá a] po skončenízmluvy. Odberate|'má právo súh|as na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykol'vek
bezplatne odvolať v písomnej forme.

"

Nehodiace sa prečiarkne

Za odberatel'a:

' J,-r'

."l-_,

l,, , z_l__
j:.,,,,

V...................].].:.,)..;.::j:..,:..:-.

Meno a podpis zodpovednej osoby za dodávatel'a

,,.

|,

óňa

ERV|N VAFalsA starosta obce

: ..Li..,.,l*

_

!

§řr
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberate|'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) čís|o:910625430'l

Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných
strán a účinnost'dňom pripojenia v zmysle obchodných podmienok.
Podmienkou nadobudnutia účinnostizmluvy je jej predchádzajúce
zverejnenie, a to v rozsahu a spósobom určeným platnými právnymi
predpismi. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu
podl'a predchádzajúcej vety má odberatel', ktory je povinný o splnení
tejto povinnosti bezodkladne informovat'dodávatel'a.

Ak dójde k

zverejneniu zmluw po dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné
strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vy,.jadruje obsah ich

predchádzajúcich dohód a na tomto základe sa dohodli, že podl'a
ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovat'aj ich práva a povinnosti
súvisiace s dodávkou plynu, ktoré lrznikli v období od 01.05.2017 do
nadobudnutia účinnostizmluvy podi'a tohto bodu.

Za dodávatel'a:

Meno a podpis zodpovednej osoby za dodávatel'a

..{....l',,.*....,..,......

ERVlN VARGA starosta obce

