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

Zmluvné strany

Dodávater: 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:
RC KT Západ, 825 17, Mlynské nivy 44/C

Centrum vedecko-technických 
informácií SR

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava - Staré Mesto

Zastúpený {meno,funkcla)
JUDr. Daniel Křetinský, predseda predstavenstva 
Mgr. Alexander Sako, podpredseda predstavenstva

Zastúpený (meno, funkcia)
Peter Chudý, splnomocnený zástupca odberateľa

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

IČO: 00151882 DIČ: 2020798395 
SKNACE: 91010 IČ DPH: SK2020798395 
Štátna príslušnosť: Slovensko

Bankové spojenie:
Banka: 
Č.účtu: 
IBAN/BIC 

Bank.sppj.pre došlé platby: Štátna pokladnica 
Č.účtu: 7000064743/8180
IBAN/BIC SK0581800000007000064743 / SPSRSKBA 
Bank.sppj.pre odosl.platbyl Štátna pokladnica 
Č.účtu: 7000064743/8180
IBAN/BIC SK0581800000007000064743 / SPSRSKBA

Vybavuje: RC KT Západ 
telefón: 02/62622268 
fax: 02/62628583

Vybavuje:
telefón: 02 69253118,0918888696
fax: 02 69253187
email: peter.chudy@cvtlsr.sk

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

Centrum vedecko-technických 
informácii SR

Obec: BRATISLAVA - STARÉ MESTO Ulica: Lamačská cesta

PSČ a pošta: 811 04 BRATISLAVA - 
STARÉ MESTO

Č.orient.: Č.súp.: 
8/A

Telefón: Fax: Email:

Spôsob platby:
Prevodný príkaz - príjem

Obdobie opakovanej dodávky: 
Klasicky - mesačný cyklus

Číslo zmluvy pre SFA (ZU): 
6300210701

Termín začatia dodávky:
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odtsemého plynového zariadenia 
odtieratefa do distribučnej siete (napríklad; deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň prepisu odberateľov na odt>emom mieste, deň montáže meradla).

Dĺžka trvania zmluvy: zmluva na dobu neurčitú

Poznámky:

Táto zmluva je  vyhotovená v  2 exemplároch, z  ktorých jeden o b d ilí dodávateľ a jeden  odberateľ. Podm ienky dodávky plynu sú posudzované v  zm ysle platných obchodných podm ienok pre opakované 
dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (m aloodber), resp. v  zmysle platných obchodných podmienok poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov pri dodávke 
plynu pre M alé  podniky (ďalej len .obchodné podm ienk/*) a v  zm ysle platného cenníka plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníka za dodávku plynu pre 
Malé podniky, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou te jto  zmluvy a sú zverejnené na íntemetovej stránke dodávateľa w ww .spp.sk. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodným i 
podm ienkam i a  cenníkom dodávateľa a tiež správnosť uvedených údajov.
Cena za dodávku plynu a je j štruktúra pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (m aloodber) je  uvedená v  p latnom  cenníku za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie 
a organizácie (maloodber) v  p latnom  znení, resp. pri dodávke plynu pre Malé podniky v  cenníku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom znení, zverejnenom na intemetovej stránke dodávateľa 
w ww .spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je ho  podpisu zm luvným i stranam i a účinnosť dňom uvedeným v ^ š ie  ako Term ín začatia dodávky.

Odberateľ tým to  vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto  zmluvy nakupuje 
^ ) )  výlučne pre vlastnú spotrebu alebo 

b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.
Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú altemativu. Ak tak neurobí, za odberateľom deklarovanú sa považuje alternatíva a).
Ak počas trvania tejto zmluvy dô jde  u odberateľa k zm ene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto zmluvy, je  odberateľ povinný o  tejto skutočnosti obratom písom ne 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 zm luvu pred podpisom  prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s je j obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle 
zmluvných strán.
Uzatvorením Zm luvy o dodávke plynu odberateľ dáva ^ú M ae /ne sú h las** spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk pre informáciu o 
akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a .s. alebo tretích osôb, vrátane newslettera  alebo iných reklamných alebo marketingových materiálov, a to  najm ä 
prostredníctvom pošty, e lektronickej pošty, SMS správ, prípadne priam ym  te lefonickým  oslovením alebo automatickým i vo lacím i a kom unikačným i systémami. Súhlas udelený odberateľom trvá aj po 
skončení zm luvy. Odljeratef m á právo súhlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek bezplatne odvolať v  písomnej forme.

* Ak sa s odbe ra te rom  uzatvára zm luva na v ia c  odberných m iest, adresa pre po što vý s tyk  je  platná pre vše tk y  odberné m iesta odberate ľa 
"  N ehodiace sa  prečiarkne

mailto:peter.chudy@cvtlsr.sk
http://www.spp.sk
http://www.spp.sk


Príloha č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodloer)

Odberné miesto Predpokl.
ročný ' 

odber v 
kWh**^

Predpokl. 
ročný 

odber vDábim
Č isto  OM názov DM POD Obec UHca číslo

oHenL
číslo
sóp.

druh
tarify

pmii

01.01.2014 4101565481 cvnsR SKSPPDIS010730000787 Banská Bystrica J.G.Tajovského 25 132 069 12 800 M4

01.01.2014 4100017621 CVTtSR SKSPPDIS000410407310 Piešťany Bernolákova 3 1481 18 367 1 734 M3

01.01.2014 4100059223 cvnsR SKSPPDIS020119000047 Bratislava -  S taré Mesto Palisády 38 212 055 20 000 M4

01.01.2014 4101456604 cvn SR SKSPPDIS000530021775 Liptovský Mikuláš Hurbanova 2 470 000 46 944 M4

*  A k odbera te r vypkíi údaj o  predpokladanom  rodnom  odbere plynu v  kW h a j m ^. záväzná bude hodnota v  kW h

Za dodávateľa:

V  ................................d ň a

Za odberateľa: 

V.

)dberateľa: .

S S' e -

 
Meno a podpis zodpovednej osoby za dodávateľa Peter Čfujaý, splnomocnený zástupcsLo^



Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber) čislo: 6300210701

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom pripojenia 
v zmysle obchodných podmienok. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v 
rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom 
v predchádzajúcej vete, 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 01.01.2014 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa 
predchádzajúcej vety.

Za dodávateľa: Za odberateľa:

V  Bratislave, dňa
. ľ .  9 ^ ' / / /

V dňa

Bc. Ivan Parák 
manažér predaja

Peter C hi 
splnomocnený zástupca odberateľa




