
Zmluva o dodávke plynu
plé odberatél'ov kategórig Malé podnikanie a organiácie (maloodbor)

ZnlWíÉ strany

Dodávateť: odberatel':
slovenský plynáíenský priemysel, a,s,
Mlynské nivy 44la, 825 11 Bratislava
obchodný íegister okrgsného súdu Bratislave 1, oddiel sa, čislo
v|ožky:27 49lB

Adresa kontaktného miesta: zákaznícke centrum košice,
Moldavská 12, 040 1 1 Košice - západ

obec svinica
svinica 282
044 45 svinica
Číslo obchodného partnera: 5,1 oooo2362

zastúpený (meno, funkcia)
lng. Milan Urban, predseda predstavenstva
lng, Richard Prokypčák, podpredseda predstavenstva

zastúpený (meno, funkcia)
lng. ťubomír Šimko, štatutáíny ástupca

lČo: 35815256 DlČ:2o2o2598o2
sKNAcE: 35230 lČ DPH: sK2020259802

lčo: 00324761 otč:
sKNAcE: 841í0 lČ DPH:

BankoVé spojenie:
Banka: Všeobecná úVerová banka, a.s.
lBAN : sK900200000000100,10181 51
swlFT/Blc: sUBAsKBx

Bank, spoj, p€ do.šlé plaby: Prima banka slovensko, a,s
lBAN: sK855600000000041 5668002
sWlFT/Blc: KoMAsK2x
Bank. spoj, pre odosl, platby: Prima banka Slovensko, a.s.
lBAN; sK855600000000041 5668002
sWlFT/Blc: KoMAsK2X

Vybavuje: lng. KATAR|NA zlDEKoVA
Telefón: 0850 1 

,l1 565
E-mail; bizni§linka@spp.sk

Vybavuje: , Jakabová Jarmila
Telefón;
E-mail:

odberné miesto:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

obec: svinica ulica; svinica

odberné miesto (ěíslo): 41 00046596 PsČ a pošta: o44 45 Bidovce Č,súp.:187 Č,orient,:

Te/.eíón: +421905443527 E_mail: podatelna@obecsvinica.sk
Adresa prg poštový 8tyk: (ak odberatel' požaduje doručovanie na adíesu odlišnú od sidla./miesta podnikania)
obec svinica Obec: ulica; svinica

PsČ a pošta: o44 45 Bidovce Č. súp.: 282 Č, orient.:

Te|efón: +421905443527 Fax: E-mail: podatelna@obecsvinica.sk

spósob platby: Prevodný príkaz obdobie opakovanej dodáVky: mesačne

Predpokladaný ročný
odber V m3
3 262

Predpokladaný ročný
odber V kwh:
34 871

Dohodnutý druh tarify:
M3

EVidenčné číSlo zmluVy:
9107005351

PoD:
SKSPPDls000910804369

soósob zasielania faktúr; Doštou na adresu ore ooštový stvk
Term ín zaěatia dodávky:
PrVý deň pridelenia distribučnaj kapacity príslušným prevádzkovatel'om distribuěnej siete po splneni podmienky pripojenia
odberného plynového zariadenia odbeíatel'a do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateía, deň prepisu
odberatelov na odbernom mieste, deň montáže meradla).

Dátum prihlásenia: 01 -o1.2022

Dižka trvania zmluvy:
zmluva na dobu určitú do 3í.l2.2023
zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby Určitej sa doba trvania zmluvy mení z doby určitej na dobu neurčitú, a to za
podmienok, ktoré budú platiť bezprostredne pred týmto predlžením, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak odberatél
nedoručí Dodávaterovi písomný nesúhlas s takýmto predÍžením najneskór jeden mesiac pred uplynutím doby určitej, na ktorú bola
táto ZmlUva dojednaná, V prípade predÍženia trvania zmlUVy na dobu neurěitú podl'a predchádzajúcej Vety bude dodávka plynu po
uDlvnutídobv určitei ocenená cenami oodl'a olatného cenníka Dodávatel'a. ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

PoznámkyI
lnformatívne údaje potrebné k zmene dodávatera:
Píedpokladaný začiatok dodáVky:
PóVodný dodáVatel':
Platnosť zmlUvy u póvodného dodáVatel'a do;
Dlžka V,úDovednei lehotv:
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í. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy o združenej dodáVke plynu (ďalej len ,,zmluYa") jé závázok DodáVatera zabezpečit'

pre odberatela zdíuženú dodávku plynu do odberného miesta (ďalej aj ako ,,oM") a závezok odberatera
uhradiť DodáVatelbvi cenu za dodáVku plynu a ceny za služby a Výkony súVisiace s touto dodáVkou plynu, a to
za podmienok stanovených Zmluvou a obchodnými podmienkami (dalej len ,,oP"), ktorými sa pre účely tejto
Zmluvy rozumejú obchodné podmienky pre opakované dodáVky plynu pre odberaterov plynu kategórie Malé
podnikanie a. organizácie (maloodber) v platnom znení (okrem Malých podnikov) alebo V prípade, ak
Odberatel'splňa definičné znaky Malého podniku podla všeobecne závezných právnych predpisov, Obchodné
podmienky poskytovania univeeálnej služby pri dodávke plynu pre malé podniky V platnom znení, ktoré sú
schválené rozhodnutím Uradu pre reguláciu sieťových odvetví.

2. Všeobecné ustanovenia zmluvy
2.1. Práva a povinnosti DodáVateía a odberateťa podrobne upravujú oP.
2.2. cenY za dodáVku plynu, štruktúra a podmienky uplatňovania cien pre odberatel'a sú uvedené V platnom

cenníku DodáVatel'a za dodáVku plynu píe odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber),
resp. V platnom cenníku DodáVatera za dodáVku plynu pre Malé podniky, zverejnených na Webovom sídle
DodáVatela WWw.spD.sk (ďalej Ien ,,cenník Dodávatera").

2.3. Ceny služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu sú ceny za služby a výkony súvisiace s dodávkou plynu
uvedené V cenníku VydáVanom a zverejnenom DodáVatelom na Webovom sídle DodáVatera, platnom V čase
poskytnutia služby alebo Výkonu súVisiaceho s dodáVkou plynu (ďalej len 'cenník externých služieb a
výkonov"),

2.4. Obsahovo neoddelitelnou súčasťou Zmluvy sú OP, Cenník Dodávateta a Cenník externých služieb a výkonov.
Dojednania Zmluvy majú prednost'pred dojednaniami V oP, cenníku DodáVatela a/alebo cenníku externých
služieb a Výkonov.

2.5. odberatel berie na Vedomie, 
. 
že DodáVatel' je oprávnený zmenit' oP, Cenník Dodávatela a/alebo Cenník

externých služieb a Výkonov. Uěinnosťou nových oP, cenníka DodáVatela aialebo cenníka externých služieb
a Výkonov zaniká platnosť póVodných oP, cenníka DodáVatera a/alebo cenníka externých služieb a výkonov.
Dodávatel' upovedomí Odberatela o nových OP, Cenníku Dodávatela ďalebo novom Cenníku externých
služieb a Výkonov najmá prostredníctvom ich zverejnenia na Webovom sídle DodáVatera.

2.6. lnformácie o platných a účinných oP, cenníku DodáVateťa a cenníku externých služieb a Výkonov móže
odberater získať na Webovom sídle DodáVatela, ako aj V ktoromkolvek zákazníckom centre DodáVatela alebo
na Biznis linke DodáVatela 0850 ,l 

1 1 565.
2.7. odberateť svojím podpisom powrdzuje, že sa préd uzatvorením Zmluvy oboznámil s obsahom oP, Cennikom

DodáVatel'a a cenníkom externých služieb a Výkonov, súhlasí s nimi a tieto píed podpisom zmluvy prevzal.
2.8. odberatel' sa zavázuje, že počas trvania Zmluvy poskytne DodáVatelovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na to,

aby sa DodáVateť stal dodáVatelom plynu do oM podla Zmluvy odo dňa Termínu začatia dodáVky a zdíží sa
akéhokorvek úkonu, ktoný by mohol tomu zabrániť, najmá nezabráni priebehu a ukončeniu procesu zmeny
dodáVatela plynu. Ak odberateí poruší záVázok uvedený V predchádzajúcej Vete, má DodáVatel Voči
odberatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 eur za každé jedno oM, pre ktoré sa z
uvedeného dóVodu nestal dodáVatelom; práVo na náhradu škody, ktorá prevyšuje zmluvnú pokutu, nie je týmto
dotknuté.

2,9. V prípade, ak sa Zmluva uzatvára na oM, na ktorom bola preíušená distribúcia plynu a prevádzkovatel
distribučnej siete opátovné obnovenie distribúcie plynu do predmetného oM spoplatňuje, .|e odberatel povinný
uhradiť DodáVaterovi takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle cenníka externých služieb a
Výkonov zverejneného na Webovom sídle DodáVatera,

3, spracúvanie osobných údajov
3.1, odberateí berié na Vedomié, žé DodáVate|' spracúVa osobné údaje odberatela, ktoný je fyzickou osobou,

uvedené V Zmluve za účelom plnenia zmluvných závázkov oboch Zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods,
í písm. b) Nariadenia (EÚ) 20í61679 o ochrane fyzických osób pri spracúVaní osobných údajov a o Voínom
pohybe takýchto údajov (Všeobecně nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm, b) zákona č.
18l2o18 z, z. o ochrane osobných údajov V platnom znení.

3.2. odberatet berie na Vedomie, že na plnenie zmluvy je nevyhnutné, aby DodáVatel' spracúVal údaje odberatela
V rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo
bankového tlčtu odberatela, pričom spracúvanie emailovej adresy aialebo telefónneho óísla je nevyhnutným
na plnenie Zm|uvy v prípade, ak odberater a DodáVatet tieto údaje VyužíVajú na Vzájomnú komunikáciu, alebo
odberatel využíVa služby predpokladajúce emailoVú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické
zasielanie faktúr.
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3,3, odberatel potvrdzuje, že DodáVatel' ho informoval o podrobnostiach o spracúVaní osobných údajov Vrátane
poučenia o práVach odberatela ako dotknutej osoby prostredníctvom oP, Podrobné informácie o spracúVaní
osobných úda.Jov odberatel'a vyžadované všeobecne záveznými právnymi predpismi sú dostupné na
Webovom sídIe DodáVatel'a a na ktoromkol'Vek zákazníckom centre DodáVatel'a.

4. Súhlas so spracúvaním osobných
komunikácie

údajov na marketingové aktivity a so zasielaním mařketingovej

4,1 , odberatel' dáVa týmto DodáVatel'ovi súhlas/nesúhlas1
- so získanim a spracúVaním svojich osobných údajov V informačných systémoch DodáVatela na účely tých

marketingových aktivít, pri ktorých Dodávater nespracúVa osobné údaje na základe opráVneného záujmu
DodáVateťa, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov tretím stranám;

- aby mu DodáVatel'alebo tretia strana, ktorej DodáVatel' poskytol a/alebo sprístupnil jeho osobné údaje,
zasielali nevyžiadané reklamné a obchodné ponuky alebo iné marketingové spráVy, pre informáciu
o akýchkolvek produktoch alebo službách DodáVatela alebo tretích osób, alebo ho Vo Veci nevyžiadaných
obchodných ponúk kontaktovali, Vrátane zasielania newslettera (iníormaěného letáka) alebo iných
reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmá prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, sMS
spráV, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými Volacími a komunikačnými
systémami.

MarketingoVú komunikáciu DodáVateť zasiela príležitostne, spravidla niekol'kokrát za rok.

5, záveřečné ustanovenia zmluvy
5,1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy medzi

DodáVaterom a odberateťom o podmienkach dodáVok plynu do oM špecifikovanom V tejto Zmluve.
5.2. zmluva je Vyhotovená V dvoch rovnopisoch, z ktoných každÝ má platnosť originálu, a každá zo Zmluvných

strán dostane jeden rovnopis rovnakej platnosti a záVáznosti. Zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej
podpisu Zmluvnými stranami. Povinnosť DodáVatel'a dodáVat'plyn sa riadi príslušnými ustanoveniami oP.
odberatel' sa zavezuje akceptovat' aj neskorší Predpokladaný začiatok dodáVky, ako ten definovaný V záhlaví
tejto Zmluvy, a to v prípade, ak existujú obchodné alebo technické prekážky plyn dodávat'do OM.

5.3. Zmluvné strany Vyhlasujú, že si Zmluvu pred podpisom prečítali, a že bola uzatvorená po Vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrczumiterný prejav slobodnej Vóle zmluvných
strán, bez akéhokol'vek nátlaku, a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkolýek zo Zmluvných strán, na
znak čoho pripájajú Zmluvné strany svoje podpisy.

Odberatel týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podla tejto Zmluvy nakupuje:

a) Výlučne pre Vlastnú spotrebu alebo

b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.

odberatel'Vo Všetkých Vyhotoveniach Zmluvy označí zvolenú alternatíVu. Ak tak neurobí, za odberatel'om
deklarovanú sa považuje alternatíVa a), Ak počas trvania tejto Zmluvy dójde u odberatel'a k zmene účélu
Využitia plynu nakúpeného podl'a tejto Zmluvy, je odberater povinný o tejto skutočnosti obratom písomne
informovať Dodávatela.
DodáVater je na základe Vyššie uvedeného Vyhlásenia odberatera povinný plniť povinnosti Vymédzené
DodáVatelbvi podl'a § 69 Zákona o energetike V platnom znení.

1 Nehodjace sa prďiakniie
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Za DodáVatel'a:

V Bratislave dňa 23j2.2021

Mgr, Michal záhadník
riaditeí odboru predaja pre hromadný trh

Zmluvu Vyhotovil: lng, KATARÍNA ŽlDEKoVÁ

Za odberatel'a:

v .59."_],9]u'|..,,.,, an" ...._..,.23,..I2...2.o2L

€a
-,-,-=---lng. l-ubomír Šimko, štatutárny zástupca

§P
§loí9írki !|tíire lllí ptlrDtlrl, i.l.

ttlyNka ilw 44la, !23 1l gÉlldÁll
.l0z}

,ZJ,,fl'/'
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