Zmluva o dodávke plynu
pre odberatel'ov

kategórie

Malé podnikanie

a organizácie

(maloodber)

Zmluvné strany
Dodávatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s,

Odberateľ: l
Obec Pohranice

.•.....

VDCL.
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Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
Pohranice 18!ťodacle císla
951 02 Pohranice

vložky: 2749/B
Adresa kontaktného miesta:
RC KT JUH, 960 24, Lieskovská cesta 1418

Císlo SPiSU//

Prilohyfi,sty:

'Jybavl;Je:

Zastúpený (meno, funkcia)
Bc.Ladislav Hajdu, starosta obce

IČO:
SKNACE:

IČO:
308382
SKNACE:
84110
Štátna príslušnosť: Slovensko

DiČ:
IČ DPH:

2020259802
SK2020259802

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.účtu:1033311555/0200
IBAN/BIC SK2702000000001033311555

Vybavuje:
telefón:
fax:

/ SUBASKBX

Bank.spoj.preodosl.platby: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.účtu: 0029028162/0200
IBAN/BIC SK3802000000000029028162 / SUBASKBX
Vybavuje:
telefón:
0377871201
fax:
0377871922
email:
st. pohranice@mail.t-com.sk

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

Obec Pohranice

Telefón:

Obec: POHRANICE

Ulica: Pohranice

PSČ a pošta: 951 02 POHRANICE

Č.orient.:
185
Email:

Fax:

Spôsob platby:
Prevodný príkaz·

DiČ:
2021252772
IČ DPH:

Bank.spoj.pre došlé platby: Všeobecná úverová banka, a.s,
Č.účtu: 0029028162/0200
IBAN/BIC SK3802000000000029028162 / SUBASKBX

RC KT JUH
045/6262273
045/5361553

Adresa pre poštový

/i

I
.U
;;l0

Zastúpený (meno,funkcia)
JUDr. Daniel Kfetínský, predseda predstavenstva
Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva

35815256
35230

r-'UHH/\f\ .•ICE

' Dátum:

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obdobie opakovanej dodávky:
Klasicky· mesačný cyklus

príjem

J

Č.súp.:

Čislo zmluvy pre SFA (ZU):

6300211994

Termin začatia dodávky:
Prvý deň prideleniadistribučnej kapacitypríslušnýmprevádzkovateľom
dístribučnejsiete po splneni podmíenkypripojeniaodbernéhoplynovéhozariadenía
odberatel'ado distribučnejsiete(napriklad:deňzrealizovanejzmenydodávateľa,deň prepisuodberateľovna odbernommieste,deň montážemeradla).
Dížkatrvaniazmluvy: zmluvana dobuneurčitú
Poznámky:
Táto zmluva je vyhotovená II 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrži dodávateľ a jeden odberateľ. Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných podmienok pre opakované
dodávky plynu pre odberatel'ov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácIe (maloodber). resp. v zmysle platných obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre odberate!'ov pri dodálA<e
plynu pre Malé podniky (ďalej len "obchodné podmienky") a v zmysle platného cennika plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cennika za dodávku plynu pre
Malé podniky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými
podmienkami
a cenníkom dodávateľa a tiež správnosť uvedených údajov.
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 zneni, 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 jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako Termin začatia dodávky,
Odberatei' týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podta tejto zmluvy nakupuje
a)
výlučne pre vtastnú spotrebu alebo
b)
aj na účely jeho ďalŠieho predaja.
Odberateľ
Ak počas
Dodávateľ
Ocberater
zmluvných

vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom deklarovanú sa považuje alternatíva a).
trvania tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podla tejto zmluvy, je odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa.
je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69 platného Zákona o energetike.
vyhlasuje, že si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a ža bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumitel'ný prejav slobodnej
strán.

vôle

Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu odberateľ dáva súhlas/nesúhlas··
spoločnosti Slovenský plynárenský
priemysel, a.s., na zasielanie nevyžiadaných
obchodných
ponúk pre informáciu o
akýchkofvek 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, pripadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými
volacími a komunikačnými
systémami. Súhlas udelený odberatel'om trvá aj po
skončeni zmluvy. Odberata!' má právo súhlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme .
• PV<sa s oobereterorn uzatvára
•• Ne/lodiace sa prečtarete

zrníu v a na v iac odberných

miest. adresa

pre poštový styk JB p1atnA pre všetky odberné

miesia

odberateľa

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

01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
.•u

Ak odberateľ

4100029747
4100028987
4100028969
4100028977

ZÁKLADNÁ
ZDRAVOTNE

SKOLA
STREDISKO

KULTUR NY DOM
MIESTNY FUTBALOVY

Pohranice

150310

14114

M4

Pohranice

Pohranice

67268

6316

M3

Pohranice

Pohranice

51577

4843

M3

17 512

1644

M2

Pohranice

K

ročnom odbere pynu v kWh aj m3, záväzná

vyplni údaj o predpokladanom

Pohranice

bude hodnota

v kWh

Za dodávateľa:
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Meno a podpis zodpovednej osoby za dodávateľa

lldnálía Mojžíšová
'r > r

sružieb

zákazníkom

2

Pohranice

444

453

Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber): 6300211994

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom pripojenia
v zmysle obchodných podmienok.
Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie ,a tá' v rozsahu a spôsobom určeným
platnými právnymi predpismi. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v predchádzajúcej vete, 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 01.10.2014 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podl'a predchádzajúcej vety.

Za dodávateľa:
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Za odberateľa:
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Amália Mojžišová,
manažér služieb zákazníkom

-i

,
~J i -

,1.0IL;.

.

