
,7pp /stzbZmluva o dodávke plynu
pre odberateľov kategórie Ma!é podnikanie a organizácie (maloodber)

ZmlwĺÉ strany

Dodávataľ: odberateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 'l1 Bratĺslava
obchodný regĺster 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 O'l šaÍa
Číslo obchodného partnera: 51 00001869

Zastúpený (meno' funkcia)
Mgr. Miroslav Kulla, predseda predstavenstva
lng. Marián Šiľoký, podpredseda predstavenstva

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

lČo:35815256
SKNACE:35230

DlČ:2020259802
lČ opn: st<2o2o2598o2

lČo:00306185
SKNACE:84110

DlČ:2o21a24o49
tČ opg:

Bankové spojenie:
Banka: UniOredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka za
IBAN : SK201 1 1 1 0000000005130277
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Bakspj.pĺedďléd&ý UniCredit Bank Czech Republic and Slolakĺa, a.s.,
pobďka za
IBAN: SK,ĺ81 1 't í 0000006627849005
SWIFT/BIC: UNCRSKBX
Bank. spoj. pre odosl. platbyi UniCredit Bank Czech Republic and Slorakia,
a.s.' pobďkaza
IBAN: SK481't í'l 0000006627849005

Vybavuje: Mária lvanová
Telefón: +4219'177 35557
E-mail : maria.ivanova@spp.sk

Vybavuje: . Antalová
Telefón:
E-mail:

odberné miesto:
mesto Šaľa

obec: Šaľa Ulica: V. Šrobára

odberné miesto (číslo): 41 00091 093 PSČ a pošta: 927 01 Šaľa 1 Č.súp.:'l1 Č. orient':

Telefón : + 421 31 7 7 05985 E-mail: oastekova@sala.sk
Adresa ore ooštoú? stvk: íak odberateľ oožarluie rlorrrčovanie na arlrestl orllĺšnri oct sírlla/miesta nodnikania'|

Mesto Šaľa obec: Šaľa Ulica: Nám' sv. Trojice

PSČ a pošta: 927 01 Šala1 Č. súp.:7 Č' orient.

Telefóň: +421317705985 Fax: E-mail: pastekova@sala.sk

Soôsob olatbv: PrevodnÝ oríkaz obdobie opakovanei dodávkv: mesačne

Predpokladaný ročný
odber v m3:

101

Predpokladaný ročný
odber v kWh:
1 075

Dohodnutý
druh tarifo:
M1

Evidenčné číslo Zmluvy:
g',to7149077

POD:
sKsPPDtS000't 20030463

Termín začatia dodávky:
Pý deň pridelenia distribučnej kapaciý príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len 'PDs') po splnení podmienky
pripojenia odbemého plynového zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanejzmeny dodávatela, deň
prepisu odberateľov na odbemom mieste, deň montáŽe meradla a iné).

Dátum pri hlásenia: 24'02'2023
DíŽka trvania Zmluvy:
Zmluva na dobu neurčitú

Poznámky:
lnformatívne údaje potrebné k zmene dodávateľa
Predpokladaný začiatok dodávky:
Pôvodný dodávateľ: Slovakia Energy
Platnosť zmluvy u pôvodného dodávateľa do:
DlŽka výpovednej lehoty:

Informatívne údaje potrebné k prepisu odberateľa na
odbernom mieste:
Stav meradla ku dňu zmeny (2g'o2.2o23): 186 m3 "

" Stav meradla má informatÍvny charakter, bude akceptovaný až po
potwden í prevádz kovateľom dis:tribučnej siete'
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1. Predmet Zmluvy
1.1' Predmetom tejto zmluvy o zdruŽenej dodávke plynu (ďalej len ,,Zmluva") je záväzok Dodávateľa zabezpečĺť

pre odberateĺa zdruŽenú dodávku plynu do odberného miesta uvedeného v tejto Zmluve (ďalej len ,,oM,,) a
záväzok odberateľa uhradĺť Dodávateľovi cenu za dodávku plynu a ceny za sluŽby a výkony súvisiace s touto
dodávkou plynu, atoza podmienok stanovených Zmluvou a obchodnými podmienkami Dodávateľa (ďalej len
,,oP'), ktoými sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú obchodné podmienky dodávky plynu pre odberateiov piynu
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v platnom znení.

2. Všeobecné ustanovenia Zmluvy
2.1. Práva a povinnosti Dodávateľa a odberateľa podrobne upravujÚ oP.
2.2' Ceny za dodávku plynu, štruktúra a podmienky uplatňovania cien pre odberateľa sú uvedené v platnom

cenníku Dodávateľa za dodávku plynu pre odberateľov kategÓrie Malé podnikanie a organizácĺe (matoodber).
Ak odberateľ poŽiadalí Dodávateľa o dodávku plynu za regulovanú cenu2 a zároveň splnil podmienky pre' zaradenie do skupiny zraniteľných odberateľov mimo domácností3, na ocenenie dodávlv plvnu sa pouŽije
cenník Dodávateľa za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov mimo domácnostĺ 1málooduer). Uvedeňé
cennĺky sú zverejnené na webovom sídle Dodávateľa www'spo.sk (ďalej len ,,Genník Dodávateľa").

2.3. Ceny sluŽieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu sú ceny za sluŽby a výkony súvisiace s dodävkou plynu
uvedené v cenníku vydávanom a zverejnenom Dodávateľom na webovom sídle Dodávateľa www.spó.sk
({"!"i.len ,,webové sídIo"), platnom v čase poskýnutia sluŽby alebo výkonu súvisiaceho s oooavrou plynu
(ďalej len ,,cenník externých služieb a výkonov,,). >

2.4. obsahovo neoddeliteľnou sÚčasťou Zmluvy sú oP, Cenník Dodávateľa a Genník extemých sluŽieb a výkonov.
Dojednania Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami v oP, Cenníku Dodávateľa atalá:bo Cenníku eňemých
sluŽieb a výkonov.

2.5. odberateľ berie na vedomie, že Dodávateľ je oprávnený zmeniť óP, c"nník Dodávateľa a/alebo Cenník
externých služieb a výkonov. Účinnosťou nových oP, Cenhíka DodávateÍa alalebo Cenníka externých sluŽieb
a výkonov zaniká platnosť pôvodných oP, Cenníka Dodávateľa a/alebo Cenníka extemých sluŽiebä výkonov.
Dodávateľ upovedomí odberateľa o nových oP, Cenníku Dodávateľa a/alebo novom cenníku eňemých
sluŽieb a výkonov najmä prostrednícfuom ich zverejnenia na webovom sídle Dodávateľa.

2.6. lnformácie o platných a účinných oP, Cenníku Dodávateľa a Cenníku extemých sluŽieb a výkonov mÔŽe
odberateľ získať na webovom sídle Dodávateľa, ako aj v ktoromkolvekzákaznĺirom centre Dodävateľa alebo
na Biznis linke Dodávateľa 0850 11í 565.

2.7- odberateľ svojím podpisom pofurdzuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy oboznámil s obsahom oP, Cenníkom
Dodávateľa a Cenníkom externých sluŽieb a výkonov a súhlasí s nimi'

2.8. odberateľ sa zaväzuje, Že počas trvania Zmlivy poskyÍne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na to,
aby sa Dodávateľ stal dodávateľom plynu do oM odo-dňa Termínu začatia dodávký azdži sa akéhokoľvek' úkonu, ktoý by mohol tomu zabrániť, najmä nezabráni priebehu a ukončeniu prócesi.l zmeny dodávateľa
plynu. Ak odberateľ poruší záväzok uvedený v predchádzajúenj vete, má Dodávateľ voči odberateľovi nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuý vo výške 200 eur zakaždéJedno oM, pre ktoré sa z uvedeného dôvodu nestal

- dodávateľom plynu; právo na náhradu škody; ktorá prevyšuje zmluvnú'pokutu' nie je ýmto dotknuté.
2-9.v prípade, ak sa Zmluva uzaMáĺa na oM, na ktorom Ďola prerušená,distribúciá pýnu a PDS opätovné

obnovenie distribúcie plynu do predmetného oM spoplatňuje, je odberateí povinný uhradiť Dodávateľovi
takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých sluŽieb a výkonov zverejneného na
webovom sídle Dodávateľa.

2.1O.Splatnosť faktúr je dohodnutá 14 dní od dátumu vystavenia.
3. Spracúvanie osobných údajov
3.1. odberateľ berie na vedomie, Že Dodávateľ spracúva ošobné údaje odberateľa, ktoý je fpickou osobou,

uvedené v Zmluve za úče|om plnenia zmluvných záväzkov oboch Zmluvných stÉn v súlade s článkom
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EU) 2o16t679 o ochrane fyĺzických osôb pri špracúvaní osobných údajov a

1 Podmienkou pre dodávku plynu za regulovanú cenu v roku 2023 je žiadosť odberateľa o takúto dodávku, predtožená Dodávateľovi
najneskôr do 31.12.2023. V zmysle nariadenia vtády Stovenskejrepubtiky č. 19/2023 Z' z., korým sa ustanovujú maximálne eny
za časť regulovanej dodávky pýnu pre koncoých odberateľov ptynu v domácnosti a malýcň odberateľov piynu a regutovanéi
dodávky eleWriny pre maých odberateľov eteWriny a podmienky bh uptatne'nia, nárok na regulovanú cenu'v roku z0ž3 vzniká
Odberateľovi najskôr prvý deň v mesiaci, v Korom o regulovánú cenu požiadat. V prípade, ak odberateľ má záujem o dodávku

- plynu za regulovanú cenu v roku 2024 a nasledujúce roky, postupuje sa podľa bodu 5.3' tejto Zmtuvy.2 Regulovanou cenou sa rozumie cena za dodávku plynu, ktorá podtieha regutáciizo straňy Úradu jre regutáciu sieťoých odvetvÍ
(ďalej len "Úrad') a je určená v rozhodnutí lJradu.

3 Podmienky pre zaradenie odberateľa do skupiny zraniteľných odberateľov mimo domácnosÍl sú uvedené v $ 2 pĺsm' k) zákona č'
250/2012 Z. z' o reguláciiv sieťových odvetviach v znenÍ neskoršÍch predpisov, v rozhodnutiach Úradu, v Zmluve a oP.
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o Voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. $ 13 ods. 1 písm. b) zákona
é' 1812018Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení'

3.2. odberateľ berie na vedomĺe , Že na plnenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávateľ spracúval údaje odberateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo
bankového účtu odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy alalebo telefónneho čísla je nevyhnutným
na plnenie Zmluvy v prípade, ak odberateľ a Dodávateľ tieto údaje vyuŽívajú na vzájomnú komunikáciu, alóbo
odberateľ vyuŽíva sluŽby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické
zasie!anie faktúr'

3'3. odberateľ pofurdzuje, že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane
poučenia o právach odberateľa ako dotknutej osoby prostrednícfuom oP. Podrobné informácie o spracúvaní
osobných údaj9v odberateľa vyžadované všeobécne záväznými právnymi predpismĺ sú dosiupné ila
webovom sídle DodávateÍa a na ktoromkoľvek zákaznickom centre Dodávateľa.

4. Zasietanie marketingovej komunikácie
V prípade, ak odbňter'uoeľl ôôdávateľovi súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie, Dodávateľ
takúto komunikáciu zasiela príleŽitostne, spravidla niekoľkokrát za rok.

5. Trvanie a zánik Zmluvy

A. Dodávka plynu za neregulovanú cenu a

5.í V prípade, ak Zmluva bola uzavretá na dobu určitú, Zmluvné strany sa dohodli, Že po uplynutídoby určitej sa
doba trvania Zmluvy meni z doby určitej na dobu neurčitÚ, ak Ôdberateľ nedoručí Ďodávateľoúi písomný
nesúhlas s takýmto predEením najneskôr jeden mesiac pred uplynutím doby určitej, na ktorú bola táto Zmlwá
dojednaná. V prípade predEenia trvania Zmluvy na dobu neurčitú podľa piedchádzajúcej veý bude dodávka
plynu po uplynutí doby určitej ocenená neregulovanou cenou, a to za podmienok, ktoré Dodávateľ zverejní v
Cenníku Dodávateľa na svojom webovom sídle.

5.2 Pri zmluve o zdruŽenej dodávke plynu za neregulovanú cenu uzatvorenej na neurčiý fus je výpovedná doba
jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a
skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mésiaca. Výpoveď zmluvy o zdruŽenej dodávke pýnu je bez
poplatku.

B. Dodávka plynu za regulovanú cenu

5.3 odberateľ má právo poŽiadď Dodávateľa do 31.3. kalendámeho roka (rok t)5 o dodávku plynu za regulovanú
cenu od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka (rok t+1); po sptnení podmienok pre zaradenie odbeŕateľa do
skupinyzraniteľných odberateľov bude dodávka plynu v období od 1.1. roka t+í do 31.12. roka t+1 ocenená
regulovanou cenou a Zmluva sa bude povďovať za Zm)uvu uzavretú na dobu určitú na kalendámy rok
(rok t+1).

5.4 Zmluvu o zdruŽenej dodávke plynu za regutovanú cenu je.moŽné vypovedať vŽdy ten k 31.12. roku t s
účinnosťou od 1.1. roku t+1' Podmienkou pre ukončenie zmtuvy o zdruŽenej dodávke plynu je písomný prejav
vôle odberateľa ukončiť zmluvu podľa prvej veý, ktoý je potrebné oorúeiľ .Dodávateľoui oo gĺ.ä' 

'ärú 
t.

Výpoveď zmluvy o zdruŽenej dodávke plynu je bez poplatku'
5.5 Ak odberateľ nepoŽiada Dodávateľa o ukončenie zmluvy o zdruŽenej dodávke plynu za regulovanú cenu podľa

bodu 5.4., zmluva sä bude povaŽovať za zmtuvu uzavretÚ na dóbu určitú'nä nasledú1úci kalendámy rok
(rok t+1) za predpokladu, Že odberateľ splní podmienky pre zaradenie do skupiny zraniteľných odberateľov. Ak
odberateľ nesplní podmienky pre zaradenie do skupiny zraniteľných odberateľov, zmluva o zdruŽenej dodávke
plynu sa bude povaŽovať za zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a dodávka plynu sa ocení neregulovanou
cenou, ak sa odberateľ s Dodávateľom nedohodnú inak'

6. Záverečné ustanovenia Zmtuvy
6.1. Zmtuvné strany sa dohodli, Že Zmluva nahrádza do.terajšie dohody, ako aj prípadné jesfuujúce zmluvy medzi

. Dodávateľom a odberateľom o podmienkach dodávok plynu do oM.
6'2' Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých každý má platnosť originálu a každá zo Zmluvných

strán dostiane jeden rovnopis rovnakej platnosti a účinnosti. Zm]uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu '

Zmluvnými stranami a účinnosť dňom'24.02.2023. Povinnosť Dodávateľa dodévať plyn sa riadi oP. odberateÍ
sa zaväzuje akceptovať aj neskorŠí Predpokladaný začiatok dgdávky ako je uveoeňyi_v zählaví tejto Zmluvy, a
to v prípade, ak existujú obchodné alebo technické prekáŽky dodávať plyn do oM.

Neregulovanou cenou sa rozumie bena za dodávku pýnu, Korá nepodlieha cenovej regulácii zo strany Úradu.
Rokom t sa rozumie rok, v korom aktuálne prebieha dodávka ptynu odberateľovi a pre ktoý je určená cena za dodávku ptynu
odberateľovi v súlade s rozhodnutím Úradu.
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6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sl Zmluvu pred podpisom prečítali, a Že bola uzatvorená po vzájomnom
podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určiý, váŽny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle Zmluvných
strán, bez akéhokoľvek nátlaku, a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo Zm\uvných strán, na
znak čoho pripájajú Zmluvné strany svoje podpisy.

odberateľ ýmto vyhlasuje, že plyn odobraý podľa tejto Zmluvy nakupuje výlučne pre vlastnú spotrebu.

Ak počas trvania tejto Zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu vyuŽitia plynu nakúpeného podľa tejto Zmluvy, je
odberateľ povinný o tejto skutočnostiobratom písomne informovať Dodávateľa

ZaDodávatela Za odberateľa:

V Zvolen dňa 24'02.2023 V dňa

EA

Ííp
Sloľenskĺ plľnárenstý pĺismľsel,'!'s'

Mlynské nivy 44/arB25 ĺ1 Bíatislava

I '3rr'

*

*

, primátor mesta

*
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' :' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

1 \

lng. Katarína Ľuptáková, obchodný referent
spl nomocnený zástupca dodávateľa
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