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Zmluva o dod6vke plynu
pre odberatel'ov kateg6rie Mal6 podnikanie a organizicie (maloodber)

Zmluvn6
DodSvatel': Odberatel':
Slovenskf plyn6renskf priemysel, a.s.
Mlynske nivy 441a, 825'l 1 Bratislava
Obchodnf register Okresn6ho sridu Bratislava 1, oddiel Sa, cislo
vloZky:274918
Adresa kontaktn6ho miesta:
RC KT ZApad, Mlynske nivy 441C,825 11 Bratislava

Zdkladn6 Skola
Sadov6 620 /
905 01 Senica

Zastupeni (meno,funkcia)
Ing. Milan Harga5, 6len predstavenstva
lng. J5n Valko, predseda predstavenstva

Zastt pen;i (meno,funkcia)
lng. Svetlana Chabelov6, riaditetka Skoly

ICO: 35815256 DIC: 2020259802
SK NACE: 35230 te DPH : SK2020259802

ICO:3'1827705 DIC:2021077696
SK NACE: 85200 IE DPH:
St6tna prislu5nost: Slovensko

Bankove spojenie:
Banka. V5eobecn5 [verov6 banka, a.s.
e.uetu: 1 001 01 81 51 /0200
I BAN/BrC SK9002000000001 001 01 81 51 / su BASKBX

Bank.spoj.pre doSle platby: Prima banka Slovensko, a.s.
C. uctu: 921 4567003/5600
IBAN/BlC SK4256000000009214567003 / KOMASK2X

Bank.spoj.pre odosl.platbyl Prima banka Slovensko, a.s.
e.ietu: 921 4567003/5600
IBAN/BrC SK4256000000009214567003 / KOMASK2X

Vybavuje: RC KT ZApad
telefon: 0915576156
fax:02162628593

Vybavuje:
telefon: 0346512910
fax:0346512910
email: machova@zs3senica.sk

Odbern6 miesto :

Z6kladn6 Skola
Obec: Senica Ulica: Sadov5

Odbern6 miesto (cislo):
4100034859

PSC a po5ta: 905 01 Senica 1 C.orient.
620

C.srip.:

Tel.: Fax: E-mail:
Adresa pre poitovr/ styk: (ak odberatel po2aduie dorudovanie na adresu odli5n0 od sidla/miesta podnikania)

Zdkladn6 Skola
Obec: Senica Ulica: Sadov5

PSC a po5ta: 905 01 Senica C.orient.: I C.sup.:
620 I

Telef6n: Fax: E-mail:

Predpokladanf
rodnf odber v m3:
7 297

Predpokladanf
ro6nf odber*
v kWh: 78 000

Dohodnut! druh
tarify:
M5

Evidendn6 6islo zmluvy:

91 06346623

POD:

sKSPPDt500041 0408865

Sp6sob platby: I Obdobie opakovanej doddvky:
PrevodnV orikaz- oriiem I Klasickv-mesadnrT cvklus
Termin zalalia dod6vky:
Prvi den pridelenia distribu6nej kapacity prisluSnfm
prevddzkovatefom distribudnej siete po splneni podmienky
pripojenia odbern6ho plynov6ho zariadenia odberatela do
distribudnej siete (napriklad: dei zrealizovanej zmeny dod5vatel'a,
dei prepisu odberatelov na odbernom mieste, dei mont5Ze
meradla).

DlZka trvania zmluvy: 31.12.2019

Pozn6mky:
Predpokladanf zadiatok dod5vky: 1.1.2018
POvodnf dod5vatel':
Platnost zmluvy u pdvodn6ho dod6vatel'a do:

" Ak odberatel'vyplni ldaj o predpokladanom rodnom odbere plynu v kwh aj m", zAvezn6 bude hodnota v kwh

T6to zmluva je vyhotoven5 v 2 exempl6roch, z ktonich jeden obdrZi doddvatel a jeden odberatet. Podmienky doddvky plynu sri posudzovan6 v zmysle
platnfch obchodnlch podmienok pre opakovan6 dod6vky plynu pre odberatelov plynu kateg6rie Mal6 podnikanie a organiz6cie (maloodber), resp. v
zmysle platnfch obchodnfch podmienok poskytovania univezAlnej sluZby pre odberatelov pri dod6vke plynu pre Mal6 podniky (dalej len ,,obchodn6
podmienky") a v zmysle platn6ho cennika plynu pre odberatelov kateg6rie Mal6 podnikanie a organiz6cie (maloodber), resp. cennika za dod6vku plynu pre
Mal6 podniky, ktor6 sf obsahovo nedelitelnou s0dastou tejto zmluvy a s[ zverejnen6 na internetovej str6nke dodivateta www.spp.sk. Odberatel' svojim
podpisom potvrdzuje, 2e bol obozn5menf s obchodnfmi podmienkami a cennikom dod6vatela a tieZ sprdvnost uvedenyich ridajov.



Odberatet svojim podpisom potvrdzuje, 2e sthlasi s prdvom dodSvateta na jednostrannU zmenu obchodnfch podmienok a cenr
povinnosr zverejnit upravene obchodne podmienky, resp. cennik na internetovej str6nke dod5vatel'a www.spp.sk pred ich ueinnostl1labr;rrt-ht-
d6va s0hlas dod6vatelovi na poskytnutie svojich identifikadnfch Udajov pre potreby zabezpedenia sluzieb spojen:ich s dod6vkou plynu.

Cena za doddvku plynu a jej StruktUra pre odberatelov kateg6rie Mal6 podnikanie a organiz6cie (maloodber) je uveden6 v platnom cenniku za dod6vku
plynu pre odberatelov kateg6rie Mal6 podnikanie a organizScie (maloodber) v platnom znen[, resp. pri dod6vke plynu pre Mal6 podniky v cennlku za
dod6vku plynu pre Mal6 podniky v platnom zneni, zverejnenom na internetovej str6nke doddvatela www.spp.sk. T6to zmluva nadobuda platnosf diom jeho
podpisu zmluvnfmi stranami a idinnosf diom uvedenim vyS5ie ako Termin zadatia dod6vky.

V pripade, ak sa zmluva uzatven na odbern6 miesto, na ktorom bola preru5en6 distrib0cia plynu a prev6dzkovatet distribucnej siete
opatovn6 obnovenie distrib0cie plynu do predmetn6ho odbern6ho miesta spoplatiuje, je odberatel povinnf uhradit dod5vatetovi takl/to
poplatok za obnovenie distribicie plynu v zmysle Cennika externych sluZieb a vykonov zverejnen6ho na internetovej str6nke doddvatel'a
www.spp.sk.

Odberatel' vyhlasuje, Ze si t0to zmluvu pred podpisom preiital, a Ze bola uzatvorenA po vz6jomnom podrobnom obozn6meni sa s jej
obsahom ako urditf, v62ny a zrozumitel'ni prejav slobodnej v6le zmluvnfch str6n. Odberalel' sa zavAzuje po podpise tejto zmluvy (i)
poskytnft dod6vatel'ovi v5etku nevyhnutn0 sf6innost v zmysle prislu5nej prSvnej 0pravy a PrevSdzkov6ho poriadku prev6dzkovatela
distribu6nej siete na to, aby sa odo dia ridinnosti zmluvy, pripadne odo dia prv6ho mo2n6ho terminu zaLalia dod6vky v zmysle
prisluSnfch vieobecne z6viiznlch pr6vnych predpisov stal dod6vatel' dod6vatelom plynu do odbern6ho miesta podla tejto zmluvy a (ii)
zdrZat sa akfchkolVek fkonov, ktor6 by tomu mohli zabrAnif.. Poru5enie zdvdzku podta predchldzallcej vety sa povaZuje za podstatn6
poru5enie zmluvy odberatelom a zakladA pr6vo dod6vatel'a vyudtovat odberatelovi zmluvn0 pokutu vo vfSke s06inu sumy 200 eur a
podtu odbernfch miest, vo vztahu ku kton/m doSlo k zastaveniu procesu zmeny dod6vatel'a.

Uzatvorenim Zmluvy o dod6vke plynu odberatel d6va sfhlas/nesfhlas** spolodnosti Slovensk! plyn6renskf priemysel, a.s.,
na zasielanie nevyZiadanfch obchodnfch ponuk pre inform5ciu o akfchkolvek produktoch alebo sluZb6ch spolodnosti Slovenskf
plyn6renskf priemysel, a.s. alebo tretich os6b, vr5tane newslettera alebo infch reklamnfch alebo marketingov'ich materi5lov, a to najmd
prostrednictvom po5ty, elektronickej poSty, SMS sprav, pripadne priamym telefonickyim oslovenim alebo automatickfmi volacimi a
komunikadnfmi syst6mami. S0hlas udelenf odberatel'om trv6 aj po skon6eni zmluvy. Odberatel' m5 prdvo srlhlas na zasielanie
nevyZiadanfch obchodnfch ponfk kedykolVek bezplatne odvolat v pisomnej forme.

Osobitn6 dojednania k zmluve o dodivke plynu pre odberatelov kateg6rie Male podnikanie a organizacie (maloodber),
6islo zmluvy: dalej len ,,Osobitne dojednania k zmluve")

A. Zmluvn6 strany sa dohodli na nasledovnich Osobitnich dojednaniach k zmluve o dod6vke plynu pre produkt
Fixicia ceny 24 (dalej len ,,Zmluva"), nasledovne:

(i) Odberatel'sa zaviizuje po6as obdobia, ktor6 zadina plyn0t'diom 01.01 .2018 a kondi diom 31.12.2019 (dalej len

,,Vyhodnocovacie obdobie") odobrat'vo vyssie uvedenom odbernom mieste mno2stvo energie v plyne vo vi5ke - bez
obmedzenia spotreby.

Dohoda o zmluvnom mnoZstve v zmysle tohto bodu je uzavret6 vfludne na 0eely pouZitia zvyhodnenych sadzieb
zloZiek ceny SOP9 a FMS6 podfa pism. (ii) tohto bodu a nem6 dopad na povinnost' odberatel'a plynu zaplatit'
doddvatelovi plynu spolu s cenou za dod6vku plynu podl'a tohto dodatku, zmluvy, cennika a obchodnych podmienok
pre opakovan6 dod6vky plynu aj dal5ie s predmetom zmluvy s0visiace platby (a) ak svojim odberom plynu alebo
infm konanlm, resp. nekonanim spOsobil vznik skuto6nosti a potrebu uskutoenenia dal5ich rlkonov (sluZieb) zo
strany dod6vatel'a plynu alebo prevadzkovatela distribudnej siete, a tieto sU spoplatiovane podta prislu5n6ho
cennika resp. prevadzkov6ho poriadku, alebo (b) ak vznikne dod6vatelovi plynu povinnost'taketo platby uhrddzat'
vodi prev6dzkovatefovi distribudnej siete.

(ii) Dod6vatef pre ocenenie doddvky plynu uplatni podmienky azlolky ceny podla platn6ho cennika stym, Ze pre
odbern6 miesto odberatela uveden6 vySSie, ktor6ho dod6vka je ocefiovan6 zmluvne dohodnut'im druhom tarify,
budI prisluSn6 zlo2ky ceny SOPs a FMSo po6as cel6ho Vyhodnocovacieho obdobia na fixnej 0rovni nasledovne:

- pre druh tarify M5 fixni SOP9 0,018190 €/kwh

- pre druh tarify M5 fixni FMSg 0,00 €/mes

- pre druh tarify M5 fixni SOPp .......... 0,00 €/kwh

Fix6cia ceny za sluZby obchodnika podla pism. (ii) sa neuplatni v pripade, ak dod6vka plynu na odbernom mieste
odberatel'a, cel6 alebo 6ast' dod6van6ho objemu plynu, bude podliehat' cenovej regulacii v zmysle platnlch
legislativnych predpisov, a to vzhl'adom na subjekt odberatel'a alebo pouZitie odobrat6ho plynu, a cena stanovena
podta pism. (ii) bude v rozpore s cenovou regulaciou, postup podla pism. (ii) sa neuplatni; dod6vatel v takomto
pripade oceni dod6vku plynu podfa cennika dod6vatela platn6ho pre ocenenie dod6vky plynu za regulovane ceny.
V pripade, ak cenovej regulacii podfa predo5lej ve$ bude podliehat'iba 6ast dod6van6ho objemu plynu, pre ocenenie
ostatnej 6asti dod6vky plynu do odbern6ho miesta pou2ije dod5vatel ceny podl'a platn6ho cennika dod6vatel'a pre
dan0 kateg6riu odberateta; n6rok na fixdciu ceny v zmysle pism. (ii) vo vztahu k dotknut6mu odbern6mu miestu t'y'm

odberatelovi zanikA.

Dod6vatet uplatni takto fixovanU cenu za sluZby obchodnika vo vy0dtovacich faktUrach vystavenlch v zmysle
platnfch obchodnlch podmienok.



/4. Vyhodnocovacieho obdobia nie je možné meniť dohodnutý druh tarify.

B. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tohto dodatku sa odberateľ zaväzuje predložiť dodávateľovi stav meradla za
vyššie uvedené odberné miesto ku dňu začiatku a koncu Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch
pracovných dní. Ak odberateľ nepredloží stav meradla v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety, použije dodávateľ
plynu pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia spotreby plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku
a Technických podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.

C. V prípade, ak odberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo prevodu
výkonu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nový odberateľ do práv a povinností odberateľa
(uzavretím trojstrannej dohody s dodávateľom a pôvodným odberateľom), pri vyhodnotení skutočného odberu zohľadní
dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté pôvodným odberateľom, ak sa strany nedohodnú inak.

D. Tieto Osobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do vyššie uvedeného odberného miesta odberateľa počas
Vyhodnocovacieho obdobia. Obsah Osobitných dojednaní má prednosť pred obsahom Obchodných pomienok a obsahom
Cenníka.

E. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení doba trvania zmluvy na dobu určitú, pričom účinnosť Zmluvy je
zhodná s Vyhodnocovacím období1T1 zadefinovaným v bode A. písm. (i) tohto dodatku.

F. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie
a organizácie (maloodber), ako aj obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov kategórie Malé
podnikanie a organizácie (maloodber) v ich platnom znení, zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.

Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa zmluvy nakupuje: 

a) výlučne pre vlastnú spotrebu alebo

b) aj na účely jeho ďalšieho predaja

Odberateľ vo všetkých vyhotoveniach zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za odberateľom deklarovanú 
sa považuje alternatíva a). 

Ak počas trvania zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa zmluvy, je odberateľ 
povinný o tejto skutočnosti obratom písomne informovať dodávateľa. 

Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia odberateľa povinný plniť povinnosti vymedzené dodávateľovi § 69 
platného Zákona o energetike. 

G. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 01.01.2018. Podmienkou nadobudnutia
účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej vety má odberateľ, ktorý je povinný
o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po dátume uvedenom v prvej
vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na
tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s
dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 01.01.2018 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa tohto bodu.

H. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom
oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek
nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, na znak čoho pripájajú zmluvné strany svoje
vlastnoručné podpisy.

Za dodávateľa: 

V Bratislave, dňa 24.10.2017 

Viera Medvedzová, manažér užieb zákazníkom 
splnomocnený zástupca dodávateľa 
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Za odberateľa: 

v ÍPAuv pňa J j(lQ1.'.)-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy 


