
Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny 9600448593 ,4,!pozl
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Dodávateľ
obchodné meno: Stovenský ptynárenský priemysel, a.s. Sídlo: Mlynské nivy 44la,BratislavaÉo: 35815256 Dlc: 2o2o25g8o2 lč opľl: srczszozsgaoz
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. číslo účtu: 173584614/0900
Telefónny kontakt: +421905921753 E-mail: maria'ivanova@spp.sk
Zápis v registri: okresný súd Bratislava l, oddiet Sa, vtoŽka č.274gtB
V zastúpení: Mária lvanová, manaŽér predaja

odberateľ 5100001869 (VaŠe Zákaznícke čĺslo)
obchodné meno: Mesto Šaľa
lčo: oo 306 í85 D!č: 2o21o24o4g É opľt: sc2o2o414275
Bankové spojenie: SLSP , a.s. číslo účtu: sK82 o9oo oooo oo51 24go 6282
Telefónny kontakt: +421317705985 E-mail: pastekova@sala.sk
V zastúpení: Mgr' Jozef Belický, primátor mesta

Adresa sídla spoločnosti
obec: Šala Ulica: Nám. sv. TrojicePSč: g27 01 čĺslo súpisné/orientačné: 7
Adresa pre poštový styk (ak je iná ako trvalé bydlisko): Mesto Šala , Nám. sv. Trojice 7, g27 01 Šala ,|
Predmet Zmluvy
Pĺedmetom Zduvy je záväzok Dodávateľa dodávať odberateľovi elektrinu a zabezpeČiť pre odberateľadistribúciu elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné diskibučné sluŽby a záväzokodberateľa uhradiť Dodávateľovi včas a riadne cenu za dodávĹu elektriny a distribučné sluŽby v súlade soZmluvou a platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávatďa. Predpokladom na dodávku adistribúciu elektriny do odberného miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzafuorenie Zmluvy o pripojení
odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta odberateľa

ElC odberného miesta:
Adresa odberného miesta:
Obec:
č íslo orientačné/súpisné:
Produkt dodávky elektriny:

Spôsob doručovania faktúr:

obdobie opakovanej dodávky etektriny:

Spôsob úhrady platieb:

Predpokladaná ročná spotreba v kWh: íTIVT: 617 NT:
Predpokladaný začiatok dodávky elektriny: og.o3.2o22
Spôsob doručovania faktúr a platby za dodávku etektriny

2472530354930001

Šaľa Utica: V. Šrobára
11ĺ PSč:94701
Štandardný cennĺk Elektrina

poštou na adresu pre poštový styk
mesačne

prevodný príkaz



Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny 9600448593
pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Spracúvanie osobných údajov
odberateľ berie na 

_vedomie, 
Že Dodávateľ spracúva osobné údaje odberateľa, ktoý je fyzickou osobou,

uvedené Zmluve za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods' 1

písm' b) Nariadenia (EU) 20161679 o ochrane fozických osÔb pri spracúvaní osobných údajov a o-voľnom pohybe

iakýchto údajov (vŠeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. $ 13 ods' 1 pĺsm' b) zákona r,. 1812018Z.z'
o ochrane osobných údajov v platnom znení.

odberateľ berie na vedomie, Že na plnenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávateľ spracúval údaje odberateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštorĺý styk, dátum narodenia a číslo
bankového účtu odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefÓnneho čísla je nevyhnutným na
plnenie Zmluvy v prípade, ak odberateľ a Dodávateľ tieto údaje vyuŽĺvajú na vzájomnú komunikáciu, alebo
odberateľ využĺva sluŽby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické
zasielanie faktúr'

odberateľ potvrdzuje, Že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane
poučenia o'právaclr odberateľa ako dotknutej osoby prostredníctvom VoP. Podrobné informácie o spracúvanĺ
osobných úoa;ov odberateľa vyŽadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke

Dodávateľa a na ktoromkoľvek zákazníckom centre Dodávateľa.

Súhtas so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej

5:ľJ':Ľí:L"u",y',o Dodávateľovi s ú h tas/necúhha* 
^ 
b

- so získaňím a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systemoch Dodávateľa na účely

ých marketingorných aktivĺt, pri ktoých Dodávateľ nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu

Ďodávateľa, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnenĺm svojich osobných údajov tretím stranám;
- aby mu Dódávatei alebo tretia strana, ktorej Dodávateľ poskytol a/alebo sprístupnil jeho osobné údaje,

zasielali ňevyŽiadané reklamné a obchodné ponuky alebo iné marketingové správy, pre informáciu

o akýchkoľveŕ produktoch alebo sluŽbách Dodávateľa alebo tretích osÔb, alebo ho vo veci nevyŽiadaných
obcňodných ponúk kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo iných reklamných

alebo márketingorĺých materiálov, a to najmä prostredníctvom pošý, elektronickej poŠty, SMS správ, prípadne
priamym telefonickým oslovenĺm alebo automatickýmivolacími a komunikačnými systémami.
Marketingovú komunikáciu Dodávateľ zasie|a príleŽitostne, spravidla niekoľkokrát za rok.

ostatné ustanovenia Zmluvy
a) Neoddeliteľnou sÚčasťou Zmluvy sÚ Všeobecné obchodné podmienky zdruŽenej dodávky elektriny pre

odberateľov elektriny kategÓrie Podnikatelia _ Maloodber (dälej len ,,VoP"), Cenník Dodávateľa kategÓrie
Podnikatelia _ Maloodber (d'alej len ,,Cenník") a Cennĺk externých sluŽieb a rnýkonov súvisiacich s dodávkou
elektriny, v ich platnom znení a zverejnenom obsahu na internetovej stránke Dodávateľa www.spp.sk'
Dojednänia tejto Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami vo VoP a/alebo dojednaniami v 

-Cenníku.
od-berateľ svojím podpisom potvrdzuje, Že sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VoP a cenníkom
azaväzuje sa ich dodŽiavať.

b) Dodávatéľ ;e opravnený vydať nové VoP a/alebo Cenník, pričom účinnosťou norĺých VoP zaniká platnosť

pÔvodných VoP, účinnosťou nového Cenníka Dodávateľa zaniká platnosť pÔvodného Cenníka Dodávateľa'
bodávaieľ upovedomí odberateľa o norných VoP alebo o novom Cenníku ich zverejnením na internetovej
stránke Dodávateľa www'spp.sk. lnformácie o oP a Cenníku mÔŽe odberateľ získať aj na ktoromkoľvek
zákaznickom centre Dodávateľa, alebo Zákazníckej linke Dodávateľa 0850 't11 565.

c) V prípade' ak dodávka elektriny do odberného miesta podlieha cenovej regulácii, Dodávateľ pri ocenení' 
eléxtiiny do odberného miesta pouŽije cenník pre Malé podniky, zverejnený na webovom sídle Dodávateľa,
ktoý uótanovuje okrem iného aj podmienky uplatnenia cien. odberateľ berie na vedomie, Že Dodávateľ
aktívne neskúma čije odberateľ Malým podnikom.

d) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'
e; odberatel sa zaväz$e, že poskýne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú sÚčinnosť na to, aby sa Dodávateľ

stal odo dňa začiatku dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny na odbernom
mieste podľa tejto Zmluvy,azdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktoý by mohol tomu zabrániť, najmä nezabráni
priebehu a ukoňčeniu prócesu zmeny Dodávateľa. Ak odberateľ poruší tento záväzok, má Dodávateľ voči
bdberateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuý vo rĺýške 300 eur za kaŽdé odberné miesto; právo na

náhradu škody, ktorá prevyšuje pokutu, nie je ýmto dotknuté'

' Nehodiace sa prečiarknite



Zmluva o zdruŽenej dodávke elektriny 9600448593
pre odberateľov kategÓrie Podnikatelia _ Maloodber

f) Zmluvné strany sa dohodli, Že táto Zmtuva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy
medzi Dodávateľom a odberateľom o podmienkach dodávok elektriny do odberných mlest špecifikovaných
v tejto Zmluve.

g) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých jeden obdŽí Dodávateľ a jeden odberateľ

odberateľ

Dodávateľ
V Zvolen_
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lns' Katarĺna Ľuptákova , oDbhodný referent Mgr. Jozef Belický'
Meno a podpis zodpovednej osoby za Dodávateľa meno a

Slavomĺra geĺoJ!, obchodný referent

Meno a podpis zodpovednej osoby za Dodávateľa


