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

zo dňa 01.07.2009 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

Siovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 

vložky: 2749/B 

Adresa kontaktného miesta: 
RC KT Západ, 825 17, Mlynské nivy 44/C 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Dr. Achim Saul, predseda predstavenstva 
Dr. Hans-Gilbert Meyer, člen predstavenstva 

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 
SKNACE: 35220 IC DPH skupiny: SK7020000372 

Bankové spojenie: 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Č.účtu" 1001018151/0200 

Vybavuje: RC KT Západ 
telefón: 02/62622411 
fax: 02/62628593 

Odberateľ: 
Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 

> 

Zastúpený (meno, funkcia) 
Ing. Karol Kvál primátor 

IČO: 00305065 DIČ: 2020662237 
SKNACE: 84110 IC DPH: 
Štátna príslušnosť: Slovensko 

Bank.spoj.pre došlé platby: Dexía banka Slovensko, a.s. 
č.účtu: 6602827002/5600 

Bank.spoj.pre odosl.platby! Dexia banka Slovensko, a.s. 

č.účtu: 6602827002/5600 

Vybavuje: 
telefón: 02 40259123. 0903212539 
fax: 02 45923561 
email."casnyt(2>senec.sk 

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

Mesto Senec 

Telefón: 

Obec. SENEC 

PSČ a pošta: 903 01 SENEC 

Fax: 

Ulica: Mierové námestie 

Č.orient.: ' Č.súp.: 
8 

Email: 
02 45923561 

Spôsob platby: 

Prevodný príkaz - príjem 

Obdobie opakovanej dodávky: 
Klasicky - mesačný cyklus 

Čisto zmluvy pre SFA (ZU): 

16300141973 

| 
Poznámky: 

"Ax sa s odberateľom uzatvára zmluva na viac odberných miest, adresa pre poštový atyK je platná pr* víetky odberné miesla ocbeíatera 

"Ak odberaief vypili údaj o prpdnokadanom rotnom odbere plynu v kVVh aj nA rávazia rjuríe nodnola vVWn 
"* Nebodiacn sa äkrtnite 

Tálo zmluva p vyhotovená v 2 flxampkiroch, po |edr»m pre dodSvalera a odberaíeF3 NtírjddeliltiTrwLr siičasľou ľmluvy sú obchodné podrríbnky Píainosľ ohchudnýeti padmenok lanUtá úiirmosfoii nových rflsp zmenených 
obchodných podmienok tíndAvatŕía, o florých dodáva Laľ upovedomí odberatefa pred Ich úŕirjrtoHtou pmUttdflfatVDfli W m r t r i i i j siránky h^vw.gcp^k Inlormar.io Q OP mĎŕe coberaleľ zlákať na kiofornkoŕv»k záVaznlckom 
canhe daoavaľäľa. na. íákazníckej flnko dodávateľa. pripadne inLarnetovejslränke ••vwwspp.ak GdberaieT ívojim podpisom polvidzuje súhlas s obchodnými podmenh iín i M • rfvr .:' .ladených údajov Odberateľ lýmin dáva 
-idi"-ia.s dndávaiaíaví na pos>tyiriuLie svojich idemrtikscrrých údajov pre poireby zabezpečenia. skuliab Ľpajených s dodávkou pf/mj. Uzsivorenfm ZmiĽvy o dodávke ptynu zákazník dáva súhlaa / neiúhlas '** apoloCnoali 
SPP, B s. na zasieŕame pevyŕiadanýcn obchodných ponúK pre informáciu o pfoduklíich alebo sUibáeh spolofrioslE SPP a.s.. a [o najmä prostredníctvom etakíronltkaj pofify. SMS sprav, odpadne pnamym LefeľcmíCfcými 
ostovenľm. £óhaŕnj!i má právo súhlas pre zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúfc kedykoľvek {bezplatne) odvolať v písomnej forme 

Zo dodávateľa: 

H ň a 

Za odberateľa: 

dňa / 
e-

ti 

„podpísané" .podpísané" 
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Príloha č 
č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikáme a organizácie (maloodber) 
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Za dodávateľa: 
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..podpísané" ,podpísané" 



Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber evidenčné číslo: 6300141973 

ZZmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom pripojenia v zmysle obchodných 

podmienok, nie však skôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v 

rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi (ďalej Deň 

účinnosti). 

Nakoľko dodávateľ dodával odberateľovi plyn aj v období od 03 03.20 i 1 do 

Dňa účinnosti podľa zmluvy o dodávke plynu zo dňa 03.03.2011, na ktorú 

sa vzhľadom na jej nezverejnenie hľadí ako na neplatnú (ďalej neplatná 

zmluva), zmluvné strany sa dohodli na vysporiadaní plnení z tejto 

neplatnej zmluvy tak, že plnenia poskytnuté v rámci dodávky plynu 

uskutočnenej počas obdobia do Dňa účinnosti tejto zmluvy si ponechávajú, 

pričom hodnotu všetkých vzájomných nárokov stanovujú v rovnakej výške a 

rozsahu, aké boli uvedené v neplatnej zmluve. Zmluvné strany ďalej 

deklarujú, že pri vyhodnocovaní plnení z tejto zmluvy dodávateľ zohľadní 

aj plnenia poskytnuté v období podľa prvej vety tohto odseku. 

Za dodávateľa: Za odberateľa: 

V : : dňa V Í . S . Í ^ Í . dňa. ?Jač?.~.1/ 

„podpísané" „podpísané" 


