
Zm|uva o dodávke plynu
pre odberateťov kategórie Ma|é podnikanie a organiácie (ma|oodber)

zm|WÍé straÍry
DodávateF: odberateť:
slovenský p|ynárenský priemyse|, a.s

M|ynské niw 44la, 825 í ,1 BÍatis|ava

obchodný Íegister okresného sÚdu Bratis|ava 1, oddie| sa, čís|o

ý|ožky| 2749lB

Adresa kontaktného miesta:
zákaznicke centrum Dunajská streda' 929 01' Kukučinova 459

Obec Selice

Selice '1131

925 72 Sellce

zastÚpený (meno,funkcia)
Ing. Štefan Šabík' predseda predstavenstva
Ing. MiIan Hargaš' č|en predstavenstva

zastúpený (meno, Íunkcia)
Mandák |gor staíosta

lČo: 35815256 otČ: 2020259802
sKNAcE: 35230 |Č oPH: sK2020259802

tČo: 00306,151 otČ: 2o21o24o38
SKNACE: 84110 |Č DPH:
Štátna Dríslušnosť: sIovensko

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka' a.s.
Č.účtu:,l00'l018151/0200
tBAN/BtC SK900200000000100 t01815 t / suBAsKBx

Bank.spoj.pÍe doš|é datby Všeob€cná ú\,Eíova banka, a's.
Č. účtu : oooooo-oo1 7 623,| 32| o2oo
tBAN/BlC SK3602000000000017623132 i SUBASKBX
Bank.spci.pÍe od6|.dahy: Vš€ob€cflá Úv€Íová ban|G' a's.
Č'účtu: oooooo-oo 1 7 62313210200
tBAN/BtC SK3602000000000017623132 / SUBASKBX

Vybavuje: zákaznícke centÍum Dunajská Streda
te|eÍón| 0850 í11 363
ÍaX| 02158 69 90 00

Vybavujel
|e|eÍón: 03'| 7792202
fax: 031 7792209
email: obecselice@salamon.sk

Adresa pre pošto\^ý styk *: (ak odberatet poŽaduje doÍučovanie na adresu odIišnú od sídIa/miesta podnikania)

Obec Selice Obec: SELICE Ulica: Selice

PsČ a pošta:925 72 sEL|cE Č.orient'; Č.sÚp';'t 13't I
TeIefón: Fax: Email:

spósob p|atby:
Prevodný príkaz - príiem

obdobie opakovanei dodávky:
K|asicky. mesaěný cyk|us

čísto zm|uvy pre sFA (zU):
6300236752

Temín zaěalia dodávky:
PMi deň pňddenia distribučnej kapacfy prís|ušnýn píevádzkoEtero.n distribučnej siete po sp|nen| podmiénky píipojenia odberného p|}no\ého zariadenia
odberatela do distribučnej siďe (naprík|ad: deň zrea|izo!"anej zrrÉny dodáýatefa' deň prepisl', odberatelov na odbemorn mieste' deň rnontáže merad|a).

DÍžka tryania zmluw zm|UVa na dobu určitú do 31'8'2018

zm|uvné strany sa po up|ynuti doby určitej dohod|i na automatickom pred|žení účinnGti teilo zm|uw na dobu neurčiiÚ' ak odbéráel písomne neoznámi
dodávatetovi, že trvá na ukmčen| zm|uw' a to najnesk& J€den mesiac pred up|yhulím obdobia u\'/edeného v tejto zm|uve ako koniec doby určitej. V prípade
automatického pred|ženia zmll]w na dobu neurčitú bude dodá!fu p|ynu po up|ynutí doby určitej ocenená cenámi podla p|ďného cenníka, ak sa zm|uvÍ|é
strdnv nedohodnú inak

Poznámky:

Táto zm|u.!á je v}óo!o\.€ná v 2 gxsmp|ároch' z Korých jgd€n obdŽí dodáva|et a jeden odberctél Podmienky dodávky p|yrru sú pos'Jdzované v 2m}5|e p|atných obchodných
podmienok pre opakoýdné dodáv9 p|ynu Prc odberate|ov p|ynu kategóÍie Malé podnikan|e a organiácie (ma|oodb€.)' resp' V 2mys|é p|atných obchodných podmienok
poskýoyániá Uni\€ízá|ne' s|uŽby pre odbe.atetov p.i dodá*e p|}nu pré Malé podniky (ďa|éj |€n "obchodné podm|enb/) á v zm}.s|e p|atného c€nnl|..a p|ynu pre odbera|elov
kategó.ie Ma|é podnikanie a oaanizicie (malmdbér)' íesp cénn 'ká 2á dodáV( p|yn, pre Ma|é podniky' horé sú obsahovo nede|iteloou sÚčasťou tej|o zm|uvy a sú 2''erejnené
na inteíneto!€j stranke dodávateta wwwspp sk odboÍaleÍ svojim podpisoín poMdzuje' Že bo| oboznámený s obchodnými podmi€nkami a cennikom dodávatela a lieŽ
spÍáwost uv€dených údajov.
odberalet s6iim PodPisom poMdzuie' že sÚh|as| s prá\,om dodávaleta na jednostránnú zménu obchodných podmienok a canníka Dďáva|et má Po,,nnosť z!€rejniť
upra,/ené obchodné podmienky' ésp- c€nnlk na iniemetovéj stlánke dodávateta wwwspp.sk pred ich účinnosťou odbeElet týmlo dá\/.á súh|as dodáýateloú ná posMnu|ie
stÓjich idenliÍkačných Údajov pre potroby zabezpočenia s|užeb spojených s dodáúou p|yf'u'
cena za dodávtu p|ynu á iej štruktÚía pre odberaté|ov kategóňe Ma|é podn|kan|e a organizacie (ma|oodbeí)je u!€dená Y p|atnom c€nniku zá dodávku p|ynu p.e odb€ratelov
kátegóňe Ma|é podnikanie a organiácié (ma|oodbél) v p|atnom znení' resp pÍi dodávke p|}nu ple Malé podnikyvcenníku u dodávlo p|ynu pre Ma|é podnikyv p|atnom znenl'
2vereinenom na intemetovei stft'nke dodáýa|eta www'spp'sk Táto zm|uE nadobúda p|atnosť dňom ieho podpisu zm|umými slranami a Úěinnosť dňom u\€deným \'yššie ako
Termín začatia dodá!fu.
V prípad€' ak sa zm|Uýá U2áMía na odbemé miéslo' n5 kloíom bo|a pÍeÍUš€ná distribúcia p|ynu a plevidzko!.ale| distribučnej siete opá|olné obnoEnie dis|ÍibÚcie pDnu do
predrneiného odbe.ného mjesLa spoplatňUje' ie odbelalef povnný uhrádiť dodáýateloý takýo pop|alok zá obno\čnie disaibúcie P|yíu v zmy6|e cenníka eíernýEh s|uzjéb a
výkonov zlerejneného na intenetovej slřánke dodáýdleía wWspp.sk



()||l).|dtoí (ýfnto q/h|a3q6' ž€ p|'Ó odobraýpodrá 'éjlo zm|uvy nakupuje
r) výučne pr€ ÚashÚ spoÚébu a|ebo
b) 6iná Úče|yjoho ďa|šioho predaja.

()íib6Ía|eÍ '.o vše|kých Vynoioveniach zÍn |u\ry označi zvo|€nÚ allernatiMJ. Aktak neurobi' za odberate|om deklarovanú sa pol'?žUje a|tematíva a)
^| počas tfuania l6jlo zmluvy dójde u odbe.alela k znene Úč€|U v}uŽlia p|yÍru nakúpeného podÍa tej|o zm|UW ie odbeíatet pol,nný o tejto skutočnGsti obrátom písomne
ln|oÍmo!€ť dodáv€| €lE.
Dodávarcr jé na zát|ad6 v}ššio u', €deného v'h|ásenia odberateÍa povnný P|ni]. PovinnÓsti \ryÍňédzené dodá\,ztetovl s 69 p|atného zákona o enéQetiké
odberalctv}t asui€, Že sitúlo zm|uw pled podpisom prečÍla|' a Že bota Uzat\,orená po \r"ájomnom podrobnom oboznámenísa s iejobsahom ako Určiý' Vážny a zrozumiteÍný
pteiav slobodnej !Ó|e uh|uhých slÍán odberaG| sa za!ázujé po podpise lejlo zm|Uvy (i) poskýnÚť dodávateto!í všetku nev}ňnuhú súč nnosť V zmys|€ prís|ušnej právnej
Úpravy a Prsvádzlového poriadku pÍevádzkovatela dislribučnej siete na to' aby sa odo dňa Úěinoosti zm|Uq/' plipadne odo dňa pného možného leminu začatia dodávky v
zm)Á|e prís|ušných vš€obecne ávázných práw|},Eh predpisov sla| dodálalet dodáwl€lom p|ynu do odberného miesta podla teito zm|Uvy a (ii) zdrŽať sa akýchkor\€k Úkonov'
KoÍé by |omu moh|i zábráni|'. Poruš€nie áv?'zku podÍa prcdchádzajÚcej ! €ty sa po'/ažUje za podslatné pofušenie 2m|U!y odbelate|bm á Žk|adá prá\ó dodá€t €la \4^]človať
odberaletov zm|uvnÚ poknu !o $6ke súčinu sumy 200 sur a počtu ďberných miest' !o \zťahu ku Konim doš|o k ?ásta\eniu píocesu zrn€ny dodá\ateta

lJzanJoÍenIm zm|uvy o dodá\Áe p|FU odberatel dáva sÚh|as/nesÚh|as.. spo|ďnosti s|o\€nský p|},ná|enský p emFé|' a.s ' na zásie|anié neÝliadaných obchodných ponÚk
pre inÍolmáciu o akýchkot!€t prodL]Koch alebo s|uŽbách spo|ďnosti s|o\,enský pl}íárenský priemyse|' a.s. álebo ýélÍch osób' Ýátáné néws|étlérá a|ébo in}'ch rk|amnýEh
a|eboma* € l ingovýchmater iá|ov 'a|onajmáprost ledníct\ompošly 'e|eklrn ickejpošty 'sMsspráYpl|padn €pr iamyYnle| €Íon|ckýmoslo\ €nímaleboaUtoma1ic iw|ac|m|a
komunikačnými systémámi' súh|as ude|ený odbe.at€tom |rÝá ai po skoněeni zm|UW. odberaté| má právo súh|ás na zasié|anie névÉiadan)bň obchodných ponÚk kedykoílek
bezplahe odlo|ať v písomnei forme

M viác odtÉfrý.h Íi.í adrcs gE póšb!' íyk]. c.liá FŤ véelky od..

P.í|oha č. í k zm|u\€ o dodávke p|ynu pre odberatélov kat€óÍie Ma|é podnikanie a organiácie (ma|oodber)
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Meno a podpis zodpo\édnej osoby za dodáVatela

s|0YeIstý pIynáIonstý
M|ynskó nlvy 44la '  825

3t3t ,

priemysel,
11 Bíal is|ava
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NBEC SELICE
PSC 925 72
ckres Sal 'a O,


