
Zmluva o dodávke plynu 
pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

zo dňa 01.04.2011 

Zmluvné strany 

Dodávatel': Odberatel': 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Trenčín 

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mierové námestie 2 
911 64 Trenčín 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 

vložky: 2749/B 

Adresa kontaktného miesta: 
RC KT SEVER, 01022, Závodská cesta 26 

Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno, funkcia) 
Dr. Achim Saul, predseda predstavenstva Mgr. Richard Rybníček 
Dr. Hans-Gilbert Meyer, člen predstavenstva 

IČO : 35815256 DiČ : 2020259802 IČO: 00312037 DiČ: 2021079995 
SKNACE: 35220 IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84110 IČ DPH: 

Štátna príslušnosť: Slovensko 

Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby: Dexia banka Slovensko, a.s. 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. č . účtu: 0600536001/5600 

Č . účtu : 1001018151/0200 
Bank.spoj.pre odosl.platby: Dexia banka Slovensko, a.s. 

č . účtu : 0600536001/5600 

Vybavuje: RC KT SEVER Vybavuje: 
telefón: 041/6262421 telefón: 
fax: 041/6268699 fax: 

email:sulikovaía)trencin.sk 

Adresa pre poštový styk *: (ak odberatel' požaduje doručovan ie na adresu odl išnú od sídla/miesta podnikania) 

Obec: Trenč ín Ulica: Mierové námestie 
Mesto Trenčín 

PSČ a pošta: 911 64 Trenčín Č . or ient. : i Č.sÚp.: 
2 

Telefón: Fax: Email: 

Spôsob platby: Obdobie opakovanej dodávky: Číslo zmluvy pre SFA (ZU): 
Klasicky - mesačný cyklus 

6300174101 
Prevodný príkaz - príjem 

Poznámky: 

'"Ak sa s odberateTom uzatvára zmluva na viac odbernych miest, adresa pre poštový styk je platná pre všetky odberné miesta odberateTa 

.... Ak odberateT vypk1í údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj rrŕ3. záväzná bude hodnota v kWh 

... Nehodiace sa škrtnite 

Táto zmkNa je vyhotovená Y 2 exemplároch. po jednom pre dodávatefa a odberateTa. NeoddeHteTnou súčasťou zmluvy sú obchodné podrrienky. Platnosť obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových, resp. zmenených 
obchodnych podrrienok dodávateTa. o ktorých dodávateT upovedomí odberateTa pred ich účinnosťou prostrednictvom internetovej stránky~. Informacie o OP môže odberatef získať na Idoromkorvek zákaznickom 
centre dodávatera, na zákazníckej linke dodávatera, prípadne internetovej stránke WMY.spp.sk. Odberater svojm podpisom potvrdzuje súhlas s obchodnými podmenkami a správnosť uvedených údajov. Odberater týmo dáva 
súhlas dodávaterovi na poskyb1utie svojch identifikačných údajlv pre potreby zabezpečenia skJžieb spojených s dodávkou plynu. Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu zákazník dáva súh las I nesúhlas -- spoločnosti 
SPP, a.s ., na zasielanie nevyžiadaných obchodných rxmúk pre informáciu o produktoch alebo sllžbách spoločnosti SPP a.s., a to najnä prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým 
oslavenim. Zákaznik má právo súhlas pre zas ielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykorvek (bezplatne) odvolať v písormej forme. 

Za dodávatel'a:. _. ~ . 

V ................. ... ... .. .. 2 .. 1. ... .. . ~ ... ..... ...... ....... dňa ... . }~.~.}. :.}p.:1j .. 

podpis anonymizolJan~í ........... l-..... vn I ..... ~ .. JlSKrPRlEMYSEL, u. 
Ing. Petr Cabrnoch Mlynské nivy 44/8 

splnomocnený zástupca S P 82& 11 BRATISLAVA 28 
-8700 

Za odberatel'a: 
írtnt~l, V ............... ... ..... ...... ... . 

podpis anonymilOvdflý 



Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie maloodber evidenčné číslo : 6300174101 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán. Zmluvné strany týmto deklarujú , 
že text tejto zmluvy o dodávke plynu pre odberné miesta uvedené v prílohe č.1 zmluvy vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd 
a na tomto základe sa dohodli, že podl'a ustanovení tejto zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti, ktoré vznikli v 
období od 1.4.2011 do nadobudnutia platnosti a účinnosti uvedenej zmluvy. 

Za dodávatel'a: 

V Žiline, dňa .. .... ~ .~ .. : . ~ . :.?-P.:~1 ..... ... .. . 

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, U. 
Mlynské nivy 44/a 

82511 BRATISLAVA28 
-8700 

podpis anonv·miwvaný 

.... ..... ... .... .. .... .. .............. .j. .... ....... ...... ..... .. . 
Ing. Petr Cabrnoch 

splnomocnený zástupca SPP 

Za odberatel'a: 
- '--~ 
!r-V)C,I hL V ... .... .... .. ... .... ...... ..... .. .. , dňa ..... .... .... ... ... .. ...... ..... .. . 

t:.. podpis anonymizo'lan\í 

• . • .• . • . • " •• , • • r •. . •••• •• . • . • ŕ . .. : ./ . . . ... . .. .. .. ... . .. . .. ... . ..... .. . .. . .. .. ... . . . 

Mgr. Ric;rard Rybn íček 



Príloha Č. 1 k zmluve o dodávke plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) 

Odberné miesto 

Dátum 
Číslo OM názov OM Obec prihlásenia 

01.04.2011 4101541333 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

č.7 

0104.2011 4101541311 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

č.1 

01.04.2011 4101541312 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

č.2 

01.04.2011 4101541315 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

č.3 

01.04.2011 4101541317 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

č.5 

01.04.2011 4101541321 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

č.6 

01.04.2011 4101541355 Mesto Trenčín - Rodinný dom 
Trenčín 

Č.S 

01.04.2011 4101541371 
Mesto Trenčín - Rodinný dom 

Trenčín 
č.9 

Za dodávatel'a: '/-tt: e. 
V ...... .. ..................... "!?l .. ... 1(.., ~1.·.~ .. ~ .. :z9.~ .1 ....... . 

podpis anon'{mizovaný 

Ing. Petr Cabrnoch 
splnomocnený zástupca SPP 

SUJVENslÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, U. 
Mlynské nivy 44/. 

82& 11 BRATIlLAVA. 
-e7OO 

Predpokl. Predpokl. Dohodnutý 

Číslo Číslo 
ročný ročný druh 

Ulica odber v odber v tarify 
orient. súp. kWh"" m3** 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

Kasárenská 105 10 1 

• Ak odberater vyplni udaj o predpokladanom roenom odbere plynu v kWh aj m3, zavazna bude hodnota v kWh 

Za odberatel'a: 
V .................. . rlň::l 

---~ ............... . 

tť. podpis anonymizolJan~í 

Mgr. ~éhard Rybníček 


