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

Zmluvné strany

Dodávateľ: Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo

vložky: 2749/B Hurbanova 247/ 5

Adresa kontaktné ho miesta:
01401 Bytča

Zákaznícke centrum Žilina, 010 22, Závodská cesta 26

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

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČO: 42348897 DIČ: 2023972863
SKNACE: 35230 IČ DPH skupiny: SK2020259802 SKNACE: 85100 IČDPH:

Štátna príslušnosť: Slovensko

Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby československá obchodná banka, a.s.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Č.účtu: 4019343140/7500
Č.účtu: 1001 018151/0200 IBAN/BIC / CEKOSKBX
IBAN/BIC SK9002000000001001018151/ SUBASKBX Bank.spoj.pre odosl.platby: Československá obchodná banka, a.s.

Č.účtu: 4019343140/7500
IBAN/BIC / CEKOSKBX

Vybavuje: Zákaznícke centrum Žilina Vybavuje:
telefón: 0850111 363 telefón: 041 5532293
fax: 02/58 69 90 OO fax:

email: mshurbanova@gmail.com

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

Materská škola Obec: BYTČA Ulica: Hurbanova

PSČ a pošta: 014 01 BYTČA Č.orient.: I ~.súp.:
247

Telefón: Fax: Email:

Spôsob platby: Obdobie opakovanej dodávky: Číslo zmluvy pre SFA (ZU):
Prevodný príkaz - príjem Klasicky - mesačný cyklus 6300208671
Termínzačatiadodávky:
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia
odberatefa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň montáže meradla).

Olžka trvania zmluvy: zmluva na dobu určitú do 14.1.2016

Zmluvné strany sa po uplynutí doby určitej dohodli na automatickom predlžení účinnosti tejto zmluvy na dobu neurčitú, ak odberateľ pfsomne neoznámi
dodávateľovi, že trvá na ukončení zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutim obdobia uvedeného v tejto zmluve ako koniec doby určitej. V prípade
automatického predlženía zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenená cenami podľa platného cenníka, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak

Poznámky:



Táto zmluva je vyhoto",ná v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrži dodávateľ a jeden odberater. Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platnych obchodných podmienok pre opakované
dodávky plynu pre odberaterov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok poskytovania univerzálne] služby pre odberaterov pri dodávce
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 nedeliternou súčasťou tejto zmluvy a sú zverejnené na internetove] stránke dodávateľa www.spp.sk. Odberater svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými
podmienkami a cennikom oodávateta a tiež správnosť uvedených údajov.
Cena za dodávku plynu a jej štruktúra pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je uvedená v platnom cenniku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie
a organizácie (maloodber) v platnom zneni, resp. pri dodávke plynu pre Malé podniky v cenniku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom zneni, zw.rejnenom na internetovej stránke dodávateľa
www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako Termln začatia dodávky.

Odberater týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje
a) výlučne pre lAastnú spotrebu alebo
b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.

Odberater vo všetl<ych vyhoto",niach zmluvy označi zvolenú alternatIvu. Ak tak neurobi, za odberateľom deklarovanú sa považuje altematlva a).
Ak počas trvania tejto zmluvy dOjde u odberatera k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto zmluvy, je odberateľ povinny o tejto skutočnosti obratom plsomne Informovať dodávateľa.
Dodávater je na základe vyššie u",deného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávaterovi § 69 platného Zákona o energetike.
Odberater vyhlasuje, že si túto zmluvu pred podpisom prečItal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámeni sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vOle
zmluvných strán.
Uzatvorenlrn Zmluvy o dodávke plynu odberateľ dáva súhlasInesúhlas"" spoločnosti Slovenský plynárensky priemysel, a.s., na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o
akýchkol'vek produktoch alebo službách spoločnosti Slovensky plynárenský priemysel, a.s. alebo tretich osOb, vrátane newsleHera alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to najma
prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, pripadne priamym telefonickým osiovenim alebo automatickými volaclml a komunikačnýml systémami. Súhlas udelený odberaterom trvá aj po
skončeni zmluvy. Odberater má právo súhlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykol'vek bezplatne odvolať v plsomnej forme.

* Ak sa s odbereterom uzatvára mWva na viac odberných mest, adresa pre potlový styk}e ~Iné pre všetky odberné mesta odoereteľe
•• Nehodiace sa pre~iarkne
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Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) číslo: 6300208671

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných

strán a účinnosť dňom pripojenia v zmysle obchodných podmienok bod

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

rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. 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 15.1.2014 do

nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy podľa predchádzajúcej vety."

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných

strán a účinnosť dňom pripojenia v zmysle obchodných podmienok bod

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

rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmlu~é strany

týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich

predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa

ustanoveni tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti

súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 15.1.2014 do

nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy podľa predchádzajúcej vety."

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných

strán a účinnosť dňom pripojenia v zmysle obchodných podmienok bod

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

rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany

týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich

predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa

ustanoveni tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti

súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 15.1.2014 do

nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy podľa predchádzajúcej vety."

Za dodávateľa: Ž ilina l5 .l .2O14 Za odberateľa: Ž ilin rl

v····················································L............. dňa ····~··Tp·~t..j~;J:j;.:iL···~...~...~. _~V:..::..~...~...~...c::.:••• c::.:•••=...=...=...=...=...=...=..,
Monika Šimčisková Y 44/a
............................................................~?. ~..::-.~..~.~ ~

Meno a podpis zodpovednej osoby za dódávateta

15.1.2014

čislo meradla
číslo meradla
číslo meradla

612003780006
16320630B903
251077703904

Jarmila HoIániková

tav meradla 264581 m3
meradla 1279 m3
meradla 18097 m3
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