
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-185/2017

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejn la dňa
31.10.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-185/2017

uzatvorenú dňa 21.8.2017

účinnúod: 1.11.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Moldavská 12, 040 11 Košice
v v

zastúpená Ing. Stefanom Sabíkom, predsedom predstavenstva

Ing. Milanom Hargašom, členom predstavenstva

Predmetom zmluvy:

- dodávka zemného plynu na odbemom mieste Poproč, Brezová 20

VPoproči, dna31.10.2017 v

Obec POPROČ
ObecnýúradPoprDČ
s

usek Obecného uradu

2Školská 2, 044 24 Poproč
211

Eva/Benková

zamestnanec obceT poverený zverejňovaním



Zmluva o dodávke plynu

ÍP? pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany

Dodávateľ: Odberateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Poproí
Školská 2 /Mlynské nivy 44/a, 825 1 1 Bratislava
044 24 Poproč

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
Adresa kontaktného miesta:
RC KTVýchod, 040 11, Moldavská 12

Zastupený (meno,funkcia) Zastúpený (meno, funkcia)
Ing. Štefan Šabík. predseda predstavenstva Ing.Štefan Jaklovský - starosta obce
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva

IČO: 35815256 DIČ: 2020259802 IČO: 00324639 DIČ:
SKNACE: 35230 IČ DPH: SK2020259802 SKNACE: 84110 IČDPH:

Štátna prísluänosť: Slovensko
Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby: Prima banka SIovensko, a.s.

Č.účtu: 0404770001/5600Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN/BIC SK0756000000000404770001 / KOMASK2X

Č.účtu: 1001018151/0200
Bank.spoj.pre odosl.platby: Prima banka Sloivensko, a.s.

IBAN/BIC SK9002000000001001018151 / SUBASKBX
C.ÚčtU: 0404770001/5600

IBAN/BIC SK0756000000000404770001 / KOMASK2X

Vybavuje: RC KT Východ Vybavuje:
telefón: 0905519092 telefón: 055 4668171, 0907950728
fax: 055/6268566 fax: 055 4668169

email:sekretariat@poproc.sk
Odberné miesto: Obec: Poproč Ulica: Brezová
Obec Poproč

c

Odberné miesto (číslo): PSČ a pošta: 044 24 Poproč C.oríent.: č.súp.:
V

4101544171 20
iTelefón: Fax: E-mail:

Adresa pre poštový styk: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/míesta podnikania)
Obec Poproč Obec: POPROČ Ulica: Školská

PSČ a pošta: 044 24 POPROČ Č.orient.: C.súp.:
w

2

Telefón: Fax: Email:

Predpokladaný ročný Predpokladaný ročný Dohodnutý druh tarify: Evidenčné čfslo zmluvy: POD:
odber v m3: odber*vkWh:
430 4597 M2 9106236093 SKSPPDIS010910006409

Spôsob platby: Prevodný príkaz - príjem Obdobie opakovanej dodávky: Klasicky - mesaôný cykfus
Termin začatla dodávky:
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity prfslušným prevádzkovateTom ďstribučnq siete po splnenl podmienky pripqjenia odberného plynového zariadenia
odberateTa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateFa, deň prepisu odberaterov na odbernom mieste, deň montáže meradla).

*

Dlžka trvania zmluvy: zmluva na dobu neurcitú
Poznámky:

Dátum prihlásenia: 01.04.2017
* Ak odberatef vyplnl údaj o predpokladanom rocnom odbare plynu v kWh aj m3, zäväzná bude hodnota v kWh

TätDanluyajevyhotovsnáyZexemplárodi.zktorýchjedenobdržfdodáyaterajedanodbsfater. PodmiBnkydodävkyplynusú poaudzovanô v zmysle platných obchodných podmienok pw opakovaró
dodávky plynu pre odbsratarcn/ plynu kategärie Malé podnlkanie a organizáda (maloodber), rasp. v zmysle platných obchodných podmisnok poskytovanla univerzälnej služby pre odberataŕov pri dodävkB
plynu pre Malépodniky (ďalej|len .obchodné podinlenky^avzmysle platnehocennika ptynu pre odberatefov kategárte Malé podnlkanlea orgamzácie (maloodberj.reap. osnnika zadodáAu plynu pre
Malé podnlky, ktore sú obsahairo nedeliteFnou súčastbu tejto zmluvy a sú zverejnenB na intemetovej sťánke dodävatefa www.spp^k. Odberateľ svojim podplsom potwdzuje, ŽB bol obQznamený s
obchodnými podmienkami a cennikom dodávateľa a tíež správnosf uvadených údajov.

í-



Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateFov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(maloodber), číslo zmluvy: 9106236093

Odberater 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
dodávateľawww^fiE.sk pred ich účínnosťou. Odberateľtýmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie svojich
identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia sfužieb spojených s dodávkou plynu.

Cena za dodávku plynu ajejétruktúra pre odberateľov kategórie Malé podnikaníe a organizácie (maloodber) je uvedená
v platnom cenníku zadodávku plynu pre odberaterov kategórie Malé podnikanie a orgänizácie (maíoodber) vplatnom
znení resp. pri dodávke plynu pre Malé podniky v cenníku za dodávku ptynu pre Male podniky v platnom znení,
zverejnenom na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.

^ .? ^ i aJU? ^l*liv^Au^lt^r^<l?T S<??^.í-mÍ.SÍ°.' ľ? ^?^-Í?l?-P^LUŠ-Tll^-di.stľl?cia_.p_ly?u...a.prevádz,liíova?ei
Í?jÍbnl?ril^rjJlTtte ^I?^f!'^n^^e^lt^?ci^p^i.^:fr^T^fÍO-?lbeTé^ o?ÍT_r?ter
povinný uhradiť dodávatei'ovi takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých služieb a
výkonov zverejneného na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.

?r<?cŕ!^^Sľ rSw^fl^l wp^ S^S^S^Z^^I^}J?^S^.^^^!^[^^.^ n?ľyi?nlltľ.ú -^ú?iľ-no,SJ_ v. ^.nlys1^
príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnosti
^l^^n^r ^f^H^^^^^t^fl^^n^,?iit^Tn^Jr^^t?^?jS^k^^^
^?áp^?y^illo^dh^lTL^á^t.?,r?ľl,?^^?d^T.é!??-T^??-^^^
^ohrÍr^LÍ^Ua^^L^b^iťr.^ľ^^S'^fľ,?,^"S?Ír?kľ^^?^,^i..^i^^
?^T^!t??'Ľ:?^a.kLadíP^áv.o.c!?dáyate.ľ l,,vyl:ičtov?ť odberaterovi zmluvhú pokutú yo výške súčinu sumy 200 eur a počtu
odbemých miest, vo vzťahu ku ktorým doälo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa.

Odberater týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto zmluvy nakupuje
a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo
b) aj na účely jeho cfalšieho predaja.
Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatfvu. Ak tak neurobí, za odberaterom deklarovanú sa
považuje altematíva a).
^??-č^?-t-rv.?-rľ?-t?lt?-zľllliv^_dôí?e,.u.?dbef?teľa kzmene úcelu .Yyužitia plynu nakúpeného podľa tejto zmluvy, je
odberateľ povinný o tejto skutočnosti obratom pfsomne informovať dodávateľa.
?,??_áy^ellTna_základe vy,ššíe uveäeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69
platného Zákona o energetike.
?^^Í^ln^!1JT^h^h^Lt^f^^u"fJ^^P^?s^r?.ľÍílÍ..^iAe-J^ podrobnom
oboznámenf sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumíterný prejav slobodnej vôle zmluvných strán.

^muí^a7^^^^^/ttľoi?il^T fl^rpJ>^ ^r^^TľJ^i,^is^pÍ?;v,^ľl^^^
^%Tl^T^^^v^ľi^š^srIí?L^ ^i^il.?dľlúSÍ^T ÍTL^T^^
ŕpnr^y^lFar^^^L^IIÍU^tlér^rf?rY,21ľ"t?>í^l^iú,ÍT ,t.T^?Ji!o,J,^-T?.^J?d-rlJJf: ?-bLS?^ic!1 Pr?cl^?dz?ú?c: .d
!í^Tlc?,^l^?,T.,^ai/<??lľ^^ ľ^,r^i5t^o^nl!eJ>t^z7mJ^vyj^?u??.?? ^?^ova^.J ich,práva apovinnostisúv[slace s
dodávkou plynu. ktoré vznikli v období od 01.04.2017 do nadobudnutia účinnosti uvedenej zmluvy podfa predchádzajúcej
vety.

?^enrÍ^ln^lTi^^h^Lt?J)< ,^S;lľ^A !,T.d< ??"dJ?,iSľr>ľ!?It^L ^^ podrobnom
oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiterný prejav slobodnej vôle zmluvných strán.

^^^rírľa^3il^nS^I,od/?^k^J^ľtl ^T'.JSÚ^?sfľ^Íh^ľ*>s??^?^.tLi?I^^S.S-Filyn^Tn-skYi.. LiT^ys?l^
^?f.i???S. n_?/ľ?i-ad-arľ?ch.?bchodľlych Ponúk Pre !l?f?rmáci.u oakychkoľvek produktoch alebo službách spoločnost
?-l?^en.?_kL. ?l_ynáren?.kL Priemyse1' a-s alebo tretfch osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných alebo
fT^rf^tiiľi?^y^io^^ál?ľk<aJ,^<^?^"ľ??^d^?v^ľ>^,^^^l^^^^ -ľJ13a?.nT_..pr!?_m.ym
telefonickým oslovenim alebo automatickými volacimi a komunikačnými systémami. Šúhlas udelený odberaterom trvá aj
po skončenf zmluvy. Odberatef má právo na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoh/ek bezplatne odvolať
v písomnej forme.
** Nehodiace sa prečiarkne

Za dodávateľa: Za odberatefa:

Xí^%L................. dňa^.f^^ ^,^ ^
VKošiciach dňa 7 v

w

 '^

Slovenský plynárensky priemysel. a.s a? G^,a

'^ tdMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava ov^
-3188- ^ ŕ7^

% ^

r^o;
* ?at ->T

Ing. Slavomír Ducár, PhD., manažér predaja Ing^Stefän Jaklovský, starosta obce <.b.splnomocnený zástupca dodávateľa f ^
^jf


