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Zmluva o dodávke plynu 

pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maioodber) 

Zmluvné strany 
Dodávateľ: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

OBChodný register Okresného súdu Bjatislava 1_. oddiel Sa, čisto 

Vto2ky:2T49/B Zl—1ľ^I^ľ** '_ľľ" "" .TTT 
Adresa kontaktného miesta: 
RC KT Západ, 825 17. Mlynské nivy 44/C 

Odberateľ: 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8 / 
903 01 Senec 

Zastúpený (meno,funkcia) 
Ing. Štefan Šablk, predseda predstavenstva 
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva 

Zastúpený (meno, funkcia) 
Ing. Karol Kvál primátor 

IČO; 35815256 DIČ: 
SKNACE: 35230 IČDPH &ŕ&Ô202598O2 

IČO: 00305085 DIČ: 2020662237 
SKNAGEi 84110 IČDPH: 
Stiátm prtslugnosf: Slovensko _ _ _ 

Bankové spojante! "-

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 

1Q010181S1/Q200 

IBAf^Blp SKgJC^DuOfflJÔOOl 001018151/ SUBASKB* „ , ^ 

Baŕ&špš^ďóglé ptafty- OTP Banka Sfovenafco, a.a, -
C.Účtu: 0000562441/5200 
IBAN/BIC a<G^ä0O0Ô0009000056244Í/OTPVSKBX 
Bi3nfcspo]^odoäpla%: OTP Banŕta Stovansko, as. 

Č;0čtu: 0000562441/60(10 ;; 

IBAN/BIC SK8252000O0000000O562441 / OTPVSKBX 

Vybavuje: RC KT Západ 
tetefon: 02/62622344 
fax; 02/62628543 

Vybavuje: 
telefón: 0240259123.0903212539 
fax: 0245923561 
email:casnyt@senec.sk 

Odbernémieste: -• 
Mesto Senec 

*• © J ^ S é n a c F ^ -*-• 

PSČ a pošta: 903 01 Senec 

UltoatSNP 

Č.orient. 
10 

Odberné miesto (čislo): 
4100142108 

Č.súp.: 
10 

Telefón: Fax: E-mail: 

Adresa pre poštový styk: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odliäfiú od sldla/mlesta podnikania) 

Ulica: Mierové námestie Mesto Senec 

Tetefon: 

Obec- SENEC 

PSČ a poeta: 903 01 SENEC 

Fax; 0245923561 

Č.onent.: 
8 

Č.súp. 

Email; casnyt@senec.sk 

Predpokladaný roCný 
odber v m*1 

359 

Predpokladaný ročný 
odber' v kWh: 
3 842 

Spôsob platby. Prevodný prikaz - príjem 

Dobadqi^ý driih tarify: 

M1 

Evidenčné číslo zmluvy: 

9105546296 

POD: 

SKSPPDISG00120035533 

Obdobie opakovanej dodávky: Klasicky - mesačný cyklus 

Termín začatia dodávky: 
Prvý deŕi pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového 
zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, den prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň 
montáže meradla), 
Dĺžka trvaniči zmluvy: zmluva na dobu neurčitú 

Poznámky: 

Dátum prihlásenia: 10.09.2014 

' Ak odberateľ vyplní údaj a prodpokiarfanam rotnom odbere plynu v kWh oj m\ z&intena bude hodnota v kWM 
Tálo zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, r ktorých jeden obdril dodavaler a jeden odberateľ, Podmienky ctodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných 
podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kalegôrie Malé podnikanie a organizácie (maioodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok 
poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov pn dodávke ptynu pre Malé podniky (ďalej lan .obchodné podmienky") a v zmysle platného cenníka plynu pre odbaralerov 
kategórie Malé podnikanie a organizácia (maioodber). resp. cenníka za dodávku plynu pra Malé podniky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú zvecnené na 
•nlemetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, ía bol oboznámený s obchodnými podmienkami a cenníkom dodávateľa a tiež správnosť 
uvedených údajov. 

mailto:casnyt@senec.sk
mailto:casnyt@senec.sk
http://www.spp.sk


s?? 
Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, ie súhlasí s pravom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávalel má povmnosľ zverejniť 
uprarvené obchodné podmienky, resp. cenník na interrvetovej stránke dodávateľa www.spp.sk pred Ich účinnosťou Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie 
svo|ich 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. pn dodávke plynu pre Malé podniky v cenníku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom zneni. 
zverejnenom na intemelovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dnom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dftom uvedeným vyššie ako 
Termín zaCatia dodávky. 

Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy (i) poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právne) úpravy a Prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distnbučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnosti zmluvy, pripadne odo dňa prvého možného termínu začatia dodávky v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov stal dodávateľ dodávateľom plynu do odberného miesta podľa tejlo zmluvy a (11) zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by (omu mohli zabránil, 
Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy odberateľom a zakladá právo dodávateľa vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo 
výäke 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 nakupuje 
a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo 
b) 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 dojde 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. Odbe/atet vyhlasuje, že 
si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a ie bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení aa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodne| 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 prtemysel, a.s. alebo Irellch osfib, vrátane newslettera alebo iných reklamných 
alebo marketingových materiálov, a lo najmá prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, pripadne 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. 

" WeíiodiBcs M prečfarhrw 

Za odberatera 

á.JfJ-:^ 

Ing, Karol Kvál primátor 

manažér služieb zákazník* 
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