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Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny 9600380695
pre odberateľov kategÓrie Podnikatelia - Maloodber

Dodávateľ
obchodné meno: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Sídlo: Mlynské nivy 44la, Bratislava

lčo: 35815256 Dlč: 2o2o25g8o2 lč opH: sK2o2o2598o2
IBAN: SK4911000000002620225605 SWIFT (BlG): TATRSKBX
Telefónny kontakt: +421917735557 E_mail: maria.ivanova@spp'sk
Zápis v reglstri: okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vloŽka č.2749lB
V zastúpenĺ: Mgr. Mária lvanová , manažér predaja

odberateľ 5100001869 (Vaše Zákaznícke čĺslo)
obchodné meno: Mesto Šaľa
lčo: oo 306 185 Dtč:
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic,a.s.
Telefónny kontakt:091 't 550 184
V zastúpenÍ: Mgr.Jozef Belický, primátor mesta

Adresa sídla spoločnosti
obec: Šaľa
PSč: 927 o1

2021)24049 lč opľ:
číslo účtu: SK481'1 1 10000006627849005
E-mail:

Ulica: Nám.sv'Trojice
čĺslosúpisné/oľientačné: 7

Adresa pre poštový styk (ak je iná ako trvalé bydlisko): Mesto Šaľa , Nám. sv.Trojice č. 7

Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávatel'a dodávať odberatel'ovi elektrinu a zabezpečiť pre odberatel'a
distribúciu elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné sluŽby a záväzok
odberatel'a uhradiť Dodávatel'ovi včas a riadne cenu za dodávku elektriny a distribučné služby v súlade so
Zmluvou a platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávatel'a. Predpokladom na dodávku a
distribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy o
pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta odberateľa

ElC odberného miesta: 24zzs3o514570o02
Adresa odberného miesta:
obec: Šaľa Utica: V. Šrobára
číslo orientačné/súpisné: 572 t11 PSč:927 01

Zmtuvný produkt dodávky etektriny: Štandardný cenník elektrina

Predpokladaná ľočná spotreba v kWh: {T/VT: 1000 NT: 0,00

PredpokIadanýzačiatokdodávkyelektriny: 16'04.2021

Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny

Spôsob doručovania faktúr: Poštou

obdobieopakovanejdodávkyelektriny: Mesačne

Spôsob úhrady platieb: Bankový prevod



ffi Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny 9600380695
pre odberatel'ov kategorie Podnikatelĺa - Maloodber

ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky zdruŽenej dodávky elektriny pre

odberatel'ov elektriny kategorie Podnikatelia - Maloodber pripojené k tejto zmluve (d'alej len ,,VoF';; a
Cenník Dodávatel'a kategórie Podnikatelia - Maloodber (d'alej len Ceňník) pripojôný ŕte;to'Zmluve.
Dojednania tejto Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami vo VoP a/alebo oojeónaniami v Cenníku.
odberatel' svojím podpisom potvrdzuje, Že sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VoP a
Cenníkom azaväzu1e sa ich dodrŽiavať'

b) Dodávatel' je opÉvnený vydať nové VoP a/alebo Cenník, pričom účinnosťou nových VoP zaniká
platnost' pÔvodných VoP, Účinnosťou nového Cenníka Dodávatel'a zaniká platňosť pÔvodného
Cenníka Dodávatel'a' Dodávatel' upovedomí odberatel'a o nových VoP a|ebo o novom Cenníku
najneskÔr 30 dní vopred, a to zaslaním oznámenia na jeho poštovú alebo emailovú adresu, alebo
iným vhodným spÔsobom. lnformácie o oP a Cenníku mÔŽe odberatel' získat' aj na ktoromkol'vek
zákaznickom centre Dodávatel'a, alebo Zákazníckej linke Dodávatel'a o85o 111 565.

c) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli na automatickom
predĺŽení trvania tejto Zmluvy od'alších 12 mesiacov za tých istých podmienok, ktoré budú phiit'
bezprostredne pred týmto predĺŽením, ak ktorákolVek zo zmluvnýón stran nedoručí druhej zmluvnej
strane svoj písomný nesúhlas s predĺŽením trvania Zmluvy najnéskôr dva mesiace pred uvedeným
dátumom predĺŽenia trvania Zmluvy.

d) Zmluvné strany sa d'alej dohodli, Že akŽiadna zo strán nedoručí druhej zmluvnej strane svoj písomný
nesúhlas s d'alším predíŽením Zmluvy najneskÔr dva mesiace pred týmto d'alším preoĺŽením, sa táto
Zmluua opätovne predlŽuje za tých ĺstých podmienok, ktoré budú platit' bezprostredne pred týmto
predlŽením, a mení sa pritom na Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú s právom výpovede v zmysle
všeobecne záv äzný ch právnych predpisov.

e) odberatel' sa zaväzqe, že počas trvania Zmluvy poskytne Dodávatel'ovi všetku nevyhnutnú súčinnost'
na to, aby sa Dodávatel'stal odo dňa začatia dodávky elektriny určeného touto Zmlúvou Dodávatel'om
elektriny na odbernom mĺeste podl'a tejto Zmluvy, azdrŽí sa akéhokolVek úkonu, ktoý by mohol tomu
zabránit, najmä nezabráni priebehu a ukončeniu procesu zmeny Dodávatel'a. odbeŕatéľ sa zároveň
zaväzqe, Že nezmení Dodávatel'a elektriny pred riadnym ukončením tejto Zmluvy. Ak odberatel'poruší
povinnosti uvedené v prvej vete alebo poruší povinnosť uvedenú v druhej vete tohto ustanovenja, má
Dodávatel' voči odberatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 eur za kaŽdé jedno
odberné miesto; právo na náhradu škody, ktorá prevyšuje pokutu, nie je týmto dotknuté. odberatel' sa
zaväzuje akceptovať aj neskorší ako predpokladaný začiatok dodávky elektriny vprípade, ak má
Dodávatel'obchodné alebo technické prekážky elektrinu dodávať. Zmluúne straný sa'dohodli, Že táto
Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy medzi Dodávaiel'om a
odberatel'om o podmienkach dodávok elektriny do odberných miest špecifikovaných v tejto Zmluve.

f) Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých jeden obdrŽí Dodávaĺeľ a jeden odberatel'.
Dodávatel'

V Bratislave Dňa 16.04.2021

Odberatel'

V Šaľa Dňa 2a'Í 2cl- 7

SPP
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lno. Katarína Ľuptáková ' uocnodný referent

Amália MoiŽišová, obchoonv lg'=, -'.-
(označenie dodávateľa, meno, priezvisko a funkcia
osoby konajÚcejv mene dodávateľa)

(meno, piezvisko a podpis)

Udaje nevyhnutné na administráciu zmeny Dodávatel'a:

PÔvodný Dodávatel'. Termín viazanosti
oizl<a výpoved nej lehoty:

Vybavuje: lng. Katarína Ľuptáková , obchodný referent


