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

Zmluvné strany

Dodávateľ: Odberateľ:
Slovenský 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:
Zákaznícke centrum Liptovský Mikuláš, 031 01, Štúrova 4330 27

Obec Podbiel 
Podbiel . /
027 42 Podbiel

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

Zastúpený (meno, funkcia) 
Slavomír Korčuška

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 
SKNACE: 35230 IČ DPH: SK2020259802

IČO: 314790 DIČ: 2020561829 
SKNACE: 84110 IČ DPH:
Štátna príslušnosť: Slovensko

Bankové spojenie:

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

Č.účtu: 1001018151/0200

IBAN/BIC SK9002000000001001018151 / SUBASKBX

Bank.spoj.pre došlé platby: Primá banka Slovensko, a.s.
Č.účtu: 4060661001/5600
IBAN/BIC SK7256000000004060661001 / KOMASK2X 
Bank.spoj.pre odosl.platby! Príma banka Slovensko, a.s.

Č.účtu: 4060661001/5600

IBAN/BIC SK7256000000004060661001 / KOMASK2X

Vybavuje: Zákaznícke centrum Liptovský Mikuláš 
telefón: 0850 111 363 
fax: 02/58 69 90 00

Vybavuje:
telefón: 043 5381031 
fax: 043 5381165 
email:starosta. podbiel@orava.sk

Odberné miesto:
Obec Podbiel

Obec: Podbiel Ulica: Podbiel

Odberné miesto (číslo): 
4101582364

PSČ a pošta: 027 42 Podbiel Č.orient.: 
399

Č.súp.:

Telefón: Fax: E-mail:
Adresa pre poštový styk: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sldla/miesta podnikania)

Obec Podbiel Obec: PODBIEL Ulicg: Podbiel

PSČ a pošta: 027 42 PODBIEL Č.orient.: 
210

Č.súp.:

Telefón: Fax: Email:

Predpokladaný ročný 
odber v m3:
3 100

Predpokladaný ročný 
odber * v kWh:
31 496

Dohodnutý druh tarify: 

M3

Evidenčné číslo zmluvy: 

9105596297

POD:

SKSPPDIS010510008132

Spôsob platby: Prevodný príkaz - príjem Obdobie opakovanej dodávky: Klasicky - mesačný cyklus
Termín začatia dodávky:
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového 
zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň 
montáže meradla).
Dĺžka trvania zmluvy: zmluva na dobu určitú do 18.11.2016
Zmluvné strany sa po uplynutí doby určitej dohodli na automatickom predĺžení účinnosti tejto zmluvy na dobu neurčitú, ak odberateľ písomne 
neoznámi dodávateľovi, že trvá na ukončení zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím obdobia uvedeného v tejto zmluve ako koniec 
doby určitej. V prípade automatického predĺženia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenená cenami podľa 
platného cenníka, ak sazmiuvné strany nedohodnú inak.

Poznámky:

Dátum prihlásenia: 19.11.2014
* Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a jeden odberateľ. Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných 
podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok 
poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov pri dodávke plynu pre Malé podniky (ďalej len „obchodné podmienky“) a v zmysle platného cenníka plynu pre odberateľov 
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníka 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.
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Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávateľ má povinnosť zverejniť 
upravené obchodné podmienky, resp. cenník na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk pred ich účinnosťou. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie 
svojich 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 piatnom cenníku za dodávku plynu pre odberateľov 
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 dodávateľa www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako 
Termín začatia dodávky.

Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy (i) poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne odo dňa prvého možného termínu začatia dodávky v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov stal dodávateľ dodávateľom plynu do odberného miesta podľa tejto zmluvy a (ii) zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť. 
Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy odberateľom a zakladá právo dodávateľa vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 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. Äk tak neurobí, za odberateľom deklarovanú sa považuje alternatíva a).
Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde 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. Odberateľ vyhlasuje, že 
si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej 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 spoločností 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, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacímí 
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.

* *  Nehodiace sa prečiarkne

V.

Za dodávateľa:

í.p Slotová
Men
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