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Zmluva o dodávke plynu

pľe odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zm|uvné strany
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Dodávatel': Odberatel':

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mĺynské nivy 44ĺa,825 'l 'l Bratislava
obchodný register okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky,'2749lB
Adresa kontaktného miesta: odbor Korporátny predaj Zvolen,
Mlynské nivy 44lc,825 11 Bratislava

Mesto Šaľa
Nám.sv'Trojice 7
927 01 Šaľa
Číslo obchodného partnera: 5100001 869

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

Zastúpený (meno, funkcia)
Mgr. Jozef Belický' primátor mesta

lČo:35815256
SKNACE:35230

DlČ 2020259802
lČ opH: sK2o2}2598o2

lČo:00306185
SKNACE: 841 10

DlČ 2O21O24O49
tČ opľl;

Bankové spojenie: UnĺCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

a.s., pobocKa za

lBAN : SK201 1 ĺ 1 0000000005130277

SWIFT/BlC: UNCRSKBX

Ba{<sľj.pĺedošléplaby UniOredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobocka za
IBAN; SK481'l 1 1 0000006627849005
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Bank.spoj.pre odosl.platbyl UnĺCredit Bank Czech Republic and Slorľakia,

a.s., pobočka za
IBAN: SK481 1 1 10000006627849005

Vybavuje: Mária lvanová
telefón : + 42'19 177 35557
email: maria.ĺvanova@spp.sk

Vybavuje: . Antalová
teleÍón:
email:

odberné miesto:
mesto Šaľa

obec: Šal'a Ulica: V.Srobára

odberné miesto (číslo): 4100355728 PSC a pošta: 927 01 Sal'a 1 Č.súp.:9 Č.orient.:572

TelefÓn: +421 3'l7 7 05985 E-mail: szabova@sala.sk
Adresa ore ooštouŕ stvk: íak odberatel'ooŽaduie doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta oodnikania)
Mesto Saľa obec: Šaľa Ulica: Nám.sv.Trojice

PSČ a pošta:927 01 Šaľa 1 Č.súp': 7 Č.orient':

Telefón: +421317705985 Fax: Email : szabova@sala.sk

SpÔsob platby: Prevodný prĺkaz obdobie opakovanej dodávky: mesačne

Predpokladaný ročný
odber v m3,

5

Predpokladaný ročný
odber " v kWh:
54

Dohodnutý druh tarify:
M1

Evidenčné číslo zm luvy:
9106748170

POD:
sKsPPDtS000120057270

zasielania faktúr: na adresu
Dátum prihlásenia: 01.04.2021
Termín začatia dodávky:
Pĺvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovatelbm distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia
odberného plynového zariadenia odberatel'a do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávatel'a, deň prepisu
odberateľov na odbernom mieste, deň montáŽe meradla).

Dĺžka trvania zmtuvy:
zmluva na dobu neurčitú
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 pľed týmto predĺŽenÍm, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak odberatel'
nedoručĺ Dodávatelbvi písomný nesúhlas s takýmto predĺŽenÍm najneskÔr jeden mesiac pred uplynutím doby určitej, na ktorú bola
táto Zmluva dojednaná. V prĺpade predĺŽenia trvanĺa Zmluvy na dobu neurčitú podl'a predchádza1úcq vety bude dodávka plynu po
uplynutĺ doby určitej ocenená cenami podl'a platného cenníka Dodávatel'a, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Poznámky:
lnformatĺvne údaje potrebné k zmene dodávatel'a:
Prďpokladaný začiatok dodávky:
Pôvodný dodávateľ:
Platnosť zmluvy u pÔvodného dodávatel'a do:
DĺŽka výpovednej lehoty:
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' 
3fjffľ"íľ'ľ1ľ'ntuuy o zdruŽenej dodávke-pýnu (ďalej ako ,,Zmluv a"\ je záväzok Dodávatel'a zabezpečiť

pre odbera'.ŕÄ-rárrz"nú oodávr<u-ŕrvň'ä"'o'oó"rnäho miesta a záväzpk odberatel'a uhradiť Dodávatel'ovi

cenu za dodávku plynu a 
""ny 

iu-"íuinv a výkony.súvisiace s touto dodávkou plynu, a to za podmienok

stanovených Zmluvou a oncnoJlň-ňád'iá"raňi 1aate1 len ,,oP"), ktorými sa pre Účely tejto zmluvy

rozumejú oo"n"J"e podmienky ór" op"r.ovane dodávrý^ p.tynu pre .odberatel'ov plynu kategorie Male

podnikanie ľ"rľ*žaäie.(matoóoíeň "läňŇ |rĺpade, ak'odberatel' spiňa definicne znaky Malého podniku

podl,a všeojeái" iara.nvän prauňv"Á práopi'ou, obcňodné podmienky poskýovanĺa univezálnej sluŽby pri

dodávke plynu pre Male podniky. óĹ"n,]o.ď podmienky pre oäberatel'ov kategorie Malé podniky sú schválené

iornoanutĺ' Uiadu pre reguláciu sieťových odvetvĺ'

z. Všeobecné ustanovenia Zmluvy
2.1.PrávaapovinnostiDodávatel'aaodberatel'apodrobneupravujÚoP.
2.2. Ceny za dodávku plynu, štruktú;;;p"á;ienky uplatňou"ní" cien pre odberatel'a sú uvedené v platnom

cennĺku Dodávatel,a za dodávku b|y*"p;; ;Jneratelov rátegÓrie Malé podnikanie a organizácie (maloodber),

resp. V platnom cennĺku ooaavJtJrá .á ooaauru plynu f'J ľ'ĺ"lo podniky, zverejnených na webóvom sĺdle

ooodávatel'awww.spp.sk(ďalejako,,cennĺkDodávateľa..).
[ 

' 
!!|;"'ffiiän a vyronov súvisiacich s dodávkou plynu sú 

""ny." 
sluŽby a výkony súvisiace s dodávkou plynu

uvedené v cennĺku vydávanom á ivere;nenom Dodávatel'om na webovom sĺdle Dodávatel'a www'spp'sk'

platnom v čase poskytnutia 9luinv "r"uo 
íyĺ,onu srivlsiaóáho s dodávkou plynu (ďalej ako ,,Cenník externých

služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu")'

2.4. obsahovo neoddelitel,nou súčasľou Žmluuv 
'ú 

óp, óennĺk Dodávatel'a a Cennĺk externých sluŽieb a výkonov'

Dojednania Zmluvy majú prednošipi"Joái"onanĹmi v óp, Cennĺt<u Dodávatel'a a/alebo Cennĺku externých

,.. 3äí::äľ'#'.lľ";" vedomie,.Že Dodávatel' je oprávnený zmeniľ.oľ,-Cennĺk Dodávatel'a a/alebo Cennĺk

externých sluŽieb a výkonov. Učinnosťou nových op, cennĺxa Dodávateľa ďalebo Cennĺka externých sluŽieb

- avýkonov zanikáplatnosť povoony"ň óÉ' ó""1'1" Dodávateľa a/alebo Cennĺka externých sluŽieb a výkonov'

Dodávatel, upovedomĺ oooerateiá-o ňoŕy"n oP,.Cennĺku Dodávatel'a a/alebo novom Cennĺku externých

sluŽieb a výkonov najmä prostreJňĺcwom iärr zverejnenia na webovom sĺdle Dodávatel'a www'spp'sk'

2.6. lnformácie o platných a účinný"n ôp, Cennĺku Dodávatel'a a Cennĺku externých sluŽieb a výkonov môŽe

odberatel, zĺskať na webovom sĺdle bodávatel'a wwŕ-spp.sk, ako aj v ktoromkolvek zákaznĺckom centre

Dodávatel'aalebonaBiznislinkeDodávateľa08501'115ô5.
2.7. odbeĺatel,svojĺm podpisom poturažuŕ, Že sa pred uzatvorenĺm Zmluvy oboznámil s obsahom oP' Cennĺkom

Dodávatel,a a Cennĺkom externých slúzieo a výkonov, sĺnlasĺs nimi a tieto pred podpisom.Zmluvy prevzal'

2.8. odberateľ sa zavä zuje, Že počas trvania Zmluvy po'ŕytn" Dodávateľov.i všetku nevyhnutnú súóinnosť na to'

Gt'' emĺľľ:ĺÍŤ:i:LŤ^ĺl"ĺ""*ilhľil-e';'?T'"J,"-"#'::"'"Jäfi::5.#:::'* ilqlliĽllíl'"ilÍ
procesu zmeny dodávatel,a plvňú. nk oďneŕateľ porušĺ záväzok uvóoeny v predchádzajúcej vete' má

Dodávatel, voči odberatel,ovi nárok na zaplatenie zmtuvňej P"k"ty vo.výške áo0 eur za kaŽdé jedno odberné

miesto, pre ktoré sa z uvedeneĺo áouo'ou nestal oooaväieľoml pravô na náhradu škody, ktorá prevyšuje

pokutu, nie je ýmto dotknuté'
2.9. V prĺpade, ak sa Zmluva uzaÝára na odberné miesto, na ktorom bola prerušená distribúcia plynu a

prevádzkovatel, distribučnej sieie opätovné obnovenie ái'i'inĺ"i" plynu do predmetného odberného miesta

spoplatňuje, je odberatel, povinný'unradiť Dodávateioui t"tyto pból"tor za obnovenie distribúcie plynu v

zmysle cennika externých sluzieJä uyronou zvere]nenáno na webovom sĺdle Dodávateľa www'spp'sk'

3. Spracúvanie osobných údajov
3.1. odberateľ berie na vedomie, Že Dodávatel'spracúva osobné údaje odberateľa, ktoý je fyzickou osobou'

uvedené v Zmluve za úielom plneniázrnruvných .arízió, oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods'

1 pĺsm. ul 
_niäiäo"";]=ul 

'ď16/ó'9 
" 

ochráne ĺyzicfiicn osÔb pri spracúvanĺ osobných údajov a o voľnom

pohybe takýchto Údajov (všeobecné nariadenie o o"hr"n" údajov), resp. $ 13 ods' 1 pĺsm' b) zákona č'

18i2o18 z.2. oochraÁe osobných údajov v platnom znenĺ'

3.2. odberatel, berie na vedomie, z" "" 
pňánie'Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávatel' spracúval údaje odberatel'a

v rozsahu meno a priezvisko, áairlá trvalého oýátist<a, adresa pre poštový sýk, dátum narodenia a čĺslo

bankového účtu odberatel'a, prieóm spracúvanie. ômailovej adresy ďalebo telefÓnneho čĺsla je nevyhnutným

na plnenie Zmluvy v pripade, 
"ŕ 

oon"i"t"ľ a Dodávatel' tieto údaje vyuŽĺvajú na vzájomnú komunikáciu' alebo

odberateľ vyuŽĺva sluŽby p'"opJňiáiJce emaitovú alebo telefonickÚ komunikáciu alebo si zvolil elektronické

zasielanie faktúr.

2
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.3. odberatel' pofurdzuje, Že Dodávatel'ho informoval o podrobnostiach o spracúvanĺ osobných údajov vrátane

poučenia o právacň odberatel'a ako dotknutej osoby prostrednĺctvom oP. Podľobné informácie o spracúvanĺ

osobných Údajov odberatel'a v1žadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke

Dodávatel'a a na ktoromkol'vek zákazníckom centre Dodávatela.

t. Súhlas so spracúvanĺm osobných údajov na marketlngové aktivity a so zasielaním marketingovej

komunikácie
4.1. odberatel'dáva ýmto Dodávatel'ovi súhlas/nesúhtas3 b

_ so zĺskaním a spracúvanĺm svojich osobných údajov v lntormačných systemoch Dodávatel'a na účely ých
marketingových aktivĺt, pri ktoých Dodávatel' nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu

Dodávatóľa, ako aj s poskytnutím a/alebo sprĺstupnenĺm svojich osobných údajov tretĺm stranám;

- aby mu Dodávatóľ alebo tretia strana, ktorej Dodávateľ poskýol a/alebo sprístupnil jeho osobne údaje'

zaóiet"li nevýiadané reklamné a obchodné ponuky alebo iné marketingové správy, pre informáciu

o akýchkoľve-k produktoch alebo sluŽbách Dodávatel'a alebo tretĺch osôb, alebo ho vo veci nevyŽiadaných

obchodných ponúk kontaktovaIi, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných

reklamných alebo marketingových materiálov, a to najmä prostľednĺctvom pošý, elektronickej pošty' SMS
správ, prĺpadne priamym telefonĺckým oslovenĺm alebo automatickými volacĺmi a komunikačnými

systémami.
MarketingovÚ komunikáciu Dodávatel'zasiela prĺleŽitostne, spravidla niekol'kokrát za rok.

5. Závereéné ustanovenia Zmluvy
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, Žez:mluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prĺpadné jestvujúce zmluvy medzi

Dodávatel'om a odberatel'om o podmienkach dodávok plynu do odberných miest špecifikovaných v tejto

Zmluve.
5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŽdý má platnosť originálu, a kaŽdá zo Zmluvných

strán dostane jeden rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej

podpisu Zmluúnými stranami. Povinňosť Dodávatel'a dodávať plyn sa riadi príslušnými ustanoveniami oP.
ódberatel' sa zaiäzuje akceptovať aj neskoršĺ Predpokladaný začiatok dodávky, ako ten definovaný v záhlavi
Zmluvy, a to v prĺpad-e, ak existujÚ obchodné alebo technické prekáŽky p|yn dodávať do odberného miesta'

5.3' Zmluvne strany vyhlasujú, Že si Zmluvu pred podpisom prečĺtali, a Že bola uzatvorená po vzájomnom
podrobnom obóznámenĺ sa s jej obsahom ako určiý, váŽny a zrozumitel'ný prejav slobodnej vôle Zmluvných

strán, bez akéhokolVek náflaŕu, a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkolVek zo Zmluvných strán' na

znak čoho pripájajú Zmluvné strany svoje podpisy.

odberatel'týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podl'a tejto zmluvy nakupuje:

a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo

b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.

odberatel' vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označi zvolenú alternatĺvu. Ak tak neurobĺ, za odberatel'om

^ deklarovanÚ sa poŕaŽuje alternatĺva a). Ak počas trvania tejto zmluvy dÔjde u odberatel'a k zmene účelu

$ vyuzitia plynu nakúpeného podl'a tejto zmluvy, je odberatel' povinný o tejto skutočnosti obratom pĺsomne
' informovať Dodávateľa'

Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberatel'a povinný plniť povinnosti vymedzené

dodávateľovi $ 69 platného Zákona o energetike.

3 Nehodiace sa prečiaknite

3
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dodávatelia,.
+r-':ĺ LLJ .'.'.'... dňa 1}1 ,',,'l

Za odberatela:
tl

v. .' '$H'....... .. ...d o^...'.|6:.?...Lľ'L1 ,

/'

,#sĹ__'ť'Fb

r -i\. -. t-

......'....ŕ..'.
Mgr. Jdzef
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Belický' primátor
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,n..obitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie
(ňatoodoer1: č,. ZDP : 91067 4817 o

7rnluva nadobÚda.platnost'dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnost'dňom pripojenia
í zmyste obchodných podmienok'

Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádza1Úce zverejnenie ,a to v rozsahu a spÔsobom určeným
platnými právnymi pľedpismi. Ak dÔjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v predchádzajÚcej vete, zmtuvné
strany ýmto deklarlj!' ze text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohÔd a na tomto základe sa dohodli,
Že podl'a ustanovenítejto zmluvy sa budú posudzovat'aj ich práva a povinnostisúvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli
v období od 01.04.2021 do nadobudnutia Účinnosti zmluvy podl'a predchádzajÚcej vety.

)

Za dodávateÍa'. ,ffi*Ť

V Zvolene dňä /31.03.2021

't'''__'_"'

lng' Katarĺna Ľuptáková, obihodný referent
splnomocnený zástupca dodávateľa

Za odberateľa

V Šal'a dňa ĺc + uLl

Mgr. Jozef Belický, prĺŕinátor mesta

::'ĺt lĺiĺ,]tYssi' a i

íl-t
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Vyhlásenie
o splnení informačných povinností

odberatet': Mesto Šaľa

so sídlom : Námestie sv. Trojice 7 927 oĺ Šal'a

konaj úci prostredn íctvom
lng. Jozef Belický , primátor mesta

lČo : oo 306 185
(d'alej iba,,odberateľ")

ako povinná osoba vzmysle zákona č,' 21112000 Z. z. o slobodnom prĺstupe kinformáciám vznení
neskorších zmien a doplnení týmto vyhlasuje dodávateľovi zemného plynu, ktoým je Slovenský
plynárenský priemysel, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44la, 825 11Bratislava' lČo: gs 815 256 (d'alej
iba ,,Dodávatel"'), Že zverejní bez zbytočneho odkladu Zmluvu o dodávke plynu uzavretÚ na č. oP
51oo0o1869 s Účinnost'ou od 01.o4.2o21týkajÚcu sa oM č.4100355728 - Šaľa, V. Šrobára 572 ĺ9
uzavretú medzi Dodávatel'om a odberateľom (ďalej len ,,Zmluva'') v rozsahu a spÔsobom určeným
všeobecne záväzným právnym pred pisom,

- predloŽÍv lehote do10 dníodo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávatel'ovipísomné potvrdenie
o zverejnení Zmluvy, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy bola Zmluva zverejnená,
dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konat'za odberatel'a.

Ak v dÔsledku nesplnenia vyššie uvedených záväzkov odberateľa Zmluvy Úplne stratia platnosť,
odberateľ berie na vedomie a súhlasĺ' Že

- dodávka plynu uskutočnená počas obdobia, kedy sa na zmluvu hľadí, ako keby k jej uzavretiu
nedošlo, bude posudzovaná ako bezdÔvodné obohatenie odberatel'a,

- nárok na vydanie náhrady z bezdÔvodného obohatenia a nárok na prĺpadnÚ škodu, ktorá takýmto
odberom Dodávateľovi vznikne, si Dodávatel' voči odberateľovi uplatní podľa ustanovení
o zmluvnej cene uvedených v Zmluve, vrátane ustanovení o vyhodnotenÍ mnoŽstiev a uplatnení
zloŽiek ceny pre prípad predčasného ukončenia Zmlwy, ak sú tieto sÚčast'ou Zmluvy, vrátane
upĺatnenia všetkých fixných mesačných sadzieb za obdobie 12 kalendárnych mesiacov a to tak,
akoby bola celá Zmluva v čase takéhoto odberu platná a úČinná.

Dodávatel' svojim podpisom súhlasí so zverejnením Zmluvy podl'a tohto Vyhlásenia v rozsahu
a spÔsobom vymedzeným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za Dodávateľa: Za odberateľa:

o

ti j

lng. Katarína ĽuptáŔová,obchodný referent
splnomocnený zástupca dodávatel'a

Mĺesto: Zvolen dňa: 31.o3'2021

-.<tI..

lnt. lozeĺ Belický, primátor mesta

Miesto: Šaľa , dňa /6.Ť z0 z7


