
Zmluva o dodávke plynu
pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany

Dodávateľ: Odberateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 
vložky: 2749/B
Adresa kontaktného miesta:
RC KT JUH, 960 24, Lieskovská cesta 1418 5

Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad 
Radničná 25 / 
986 01 Fiľakovo

Zastúpený (meno,funkcia)
Ing. Štefan Šabík, predseda predstavenstva 
Ing. Milan Hargaš, člen predstavenstva

Zastúpený (meno, funkcia)
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

IČO: 35815256 
SKNACE: 35230

DIČ:
IČ DPH:

2020259802
SK2020259802

IČO: 00316075 DIČ: 2021115052 
SKNACE: 84110 IČ DPH:
Štátna príslušnosť: Slovensko

Bankové spojenie:
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.účtu: 1001018151/0200
IBAN/BIC SK9002000000001001018151 / SUBASKBX

Bank.spoj.pre došlé platby: OTP Banka Slovensko, a.s.
Č.účtu: 008174961/5200
IBAN/BIC SK9552000000000008174961 / OTPVSKBX 
Bank.spoj.preodosl.platby: OTP Banka Slovensko, a.s.
Č.účtu: 008174961/5200
IBAN/BIC SK9552000000000008174961 / OTPVSKBX

Vybavuje: RC KT JUH 
telefón: 0905255284 
fax: 045/6262493

Vybavuje:
telefón: 047 4381001 
fax: 047 4381001 
email:mesto@filakovo.sk

Odberné miesto:
Mesto Fiľakovo

Obec: Fiľakovo Ulica: Biskupická

Odberné miesto (číslo): 
4100038947

PSČ a pošta: 986 01 Fiľakovo Č.orient.: 
4

Č.súp.:

Telefón: Fax: E-mail:
Adresa pre poštový styk: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)
Mesto Fiľakovo 
Mestský úrad

Obec: FIĽAKOVO Ulica: Radničná

PSČ a pošta: 986 01 FIĽAKOVO Č.orient.: 
25

Č.súp.:

Telefón: Fax: Email:
Predpokladaný ročný 
odber v m3:
15 850

Predpokladaný ročný 
odber * v kWh:
168 800

Dohodnutý druh tarify: 

M4

Evidenčné číslo zmluvy: 

9106079503

POD:

SKSPPDIS000810750336
Spôsob platby: Prevodný príkaz - príjem Obdobie opakovanej dodávky: Klasicky - mesačný cyklus
Termín začatia dodávky:
Prvý deň pridelenia distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete po splnení podmienky pripojenia odberného plynového 
zariadenia odberateľa do distribučnej siete (napríklad: deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň 
montáže meradla).
Dĺžka trvania zmluvy: zmluva na dobu neurčitú
Poznámky:

Dátum prihlásenia: 01.10.2016
* Ak odberateľ vyplní údaj o predpokladanom ročnom odbere plynu v kWh aj m3, záväzná bude hodnota v kWh

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží dodávateľ a jeden odberateľ. Podmienky dodávky plynu sú posudzované v zmysle platných obchodných 
podmienok pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. v zmysle platných obchodných podmienok 
poskytovania univerzálnej služby pre odberateľov pri dodávke plynu pre Malé podniky (ďalej len „obchodné podmienky“) a v zmysle platného cenníka plynu pre odberateľov 
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber), resp. cenníka za dodávku plynu pre Malé podniky, ktoré sú obsahovo nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a sú zverejnené 
na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami a cenníkom dodávateľa a tiež 
správnosť uvedených údajov.

mailto:mesto@filakovo.sk
http://www.spp.sk


Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s právom dodávateľa na jednostrannú zmenu obchodných podmienok a cenníka. Dodávateľ má povinnosť zverejniť 
upravené obchodné podmienky, resp. cenník na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk pred ich účinnosťou. Odberateľ týmto dáva súhlas dodávateľovi na poskytnutie 
svojich identifikačných údajov pre potreby zabezpečenia služieb spojených s dodávkou plynu.

Cena za dodávku plynu a jej štruktúra pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) je uvedená v platnom cenníku za dodávku plynu pre odberateľov 
kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) v platnom znení, resp. pri dodávke plynu pre Malé podniky v cenníku za dodávku plynu pre Malé podniky v platnom znení, 
zverejnenom na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným vyššie ako 
Termín začatia dodávky.

V prípade, ak sa zmluva uzatvára na odberné miesto, na ktorom bola prerušená distribúcia plynu a prevádzkovateľ distribučnej siete opätovné obnovenie distribúcie plynu do 
predmetného odberného miesta spoplatňuje, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi takýto poplatok za obnovenie distribúcie plynu v zmysle Cenníka externých služieb a 
výkonov zverejneného na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.

Odberateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy (i) poskytnúť dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť v zmysle príslušnej právnej úpravy a Prevádzkového poriadku 
prevádzkovateľa distribučnej siete na to, aby sa odo dňa účinnosti zmluvy, prípadne odo dňa prvého možného termínu začatia dodávky v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov stal dodávateľ dodávateľom plynu do odberného miesta podľa tejto zmluvy a (ii) zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť. 
Porušenie záväzku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy odberateľom a zakladá právo dodávateľa vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške súčinu sumy 200 eur a počtu odberných miest, vo vzťahu ku ktorým došlo k zastaveniu procesu zmeny dodávateľa.

Odberateľ týmto vyhlasuje, že plyn odobratý podľa tejto 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 tejto zmluvy dôjde u odberateľa k zmene účelu využitia plynu nakúpeného podľa tejto 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. Odberateľ vyhlasuje, že 
si túto zmluvu pred podpisom prečítal, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav slobodnej vôle 
zmluvných strán.

Uzatvorením Zmluvy o dodávke plynu odberateľ dáva súhlas/nesúhlas** spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk 
pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. alebo tretích osôb, vrátane newslettera alebo iných reklamných 
alebo marketingových materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne priamym telefonickým oslovením alebo automatickými volacími 
a komunikačnými systémami. Súhlas udelený odberateľom trvá aj po skončení zmluvy. Odberateľ má právo súhlas na zasielanie nevyžiadaných obchodných ponúk kedykoľvek 
bezplatne odvolať v písomnej forme.

Meno a podpis zodpovednej osoby za dodávateľa Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Amália Mojžíšová
manažér služieb zákazníkom

Za dodávateľa: . -

vo ZVOLENE..... ............................................. dňa........ 14.9.2016

Za odberateľa: ^

v o  F I Ľ A K O V E ...................... .........dňa  5.10.2016

** Nehodiace sa prečiarkne
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Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie 
(maloodber): číslo zmluvy 9106079503.

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 s budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré 
vznikli v období od 01.10.2016 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa predchádzajúcej vety.

Amália Mojžišová, manažér služieb zákazníkom Mgr. Attíla Agócs, PhD., primátor mesta

Za dodávateľa: 

Vo Zvolene dňa 14.9.2016

Za odberateľa:

\Vo FIĽAKOVE 5 .1 0 .2 0 1 6



Vyhlásenie
o splnení informačných povinností

Odberateľ: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad
so sídlom Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
konajúci prostredníctvom Mgr. Attila Agócs , PhD., primátor mesta 

IČ.0Q316075

ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
zmien a doplnení týmto vyhlasuje dodávateľovi zemného plynu, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 
so sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej iba „Dodávateľ“ ), že

zverejní bez zbytočného odkladu Zmluvu o dodávke plynu č.9106079503 a Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke 
pre odberné miesto č.4100038947 uzavretý pre obdobie od 1.10.2016 do 31.10.2017 medzi Dodávateľom 
a Odberateľom (ďalej len „Zmluva“) v rozsahu a spôsobom určeným všeobecne záväzným právnym 
predpisom,

predloží v lehote do 10 dní odo dňa podpísania tohto Vyhlásenia Dodávateľovi písomné potvrdenie 
o zverejnení Zmluvy a Dodatku č. 1, ktoré bude obsahovať informáciu o tom, kde a kedy boli Zmluva a 
Dodatok č.1 zverejnené, dátum vystavenia potvrdenia a podpis osoby oprávnenej konať za Odberateľa.

Ak v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených záväzkov Odberateľa ZDP MO a Dodatok č.1 úplne stratia platnosť, 
Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že

dodávka plynu uskutočnená počas obdobia, kedy sa na dodatok hľadí, ako keby k jeho uzavretiu nedošlo, 
nebude vo vyúčtovacej faktúre účtovaná so zvýhodnenou cenou.

Dodávka plynu uskutočnená počas obdobie, kedy sa na zmluvu hľadí , ako keby k jej uzavretiu nedošlo, 
bude posudzovaná ako bezdôvodné obohatenie odberateľa.

- nárok na vydanie náhrady z bezdôvodného obohatenia a nárok na prípadnú škodu, ktorá takýmto odberom 
dodávateľovi vznikne, si dodávateľ voči odberateľovi uplatní podľa ustanovení o zmluvnej cene uvedených v 
zmluve , vrátene ustanovení o vyhodnotení množstiev a uplatnení zložiek ceny pre prípad predčasného 
ukončenia zmluvy, ak sú tieto súčasťou zmluvy, vrátane uplatnenia všetkých fixných mesačných sadzieb za 
obdobie 12 kalendárnych mesiacov a to tak, akoby celá zmluva v čase takéhoto odberu platná a účinná.

Dodávateľ svojim podpisom súhlasí so zverejnením Zmluvy a Dodatku č.1 podľa tohto vyhlásenia v rozsahu 
a spôsobom vymedzeným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Za Dodávateľa:

Amália Mojžišová, manažér služieb zákazníkom 

splnomocnený zástupca dodávateľa

, dňaMiesto: Zvolen., dňa 14.09.2016 Miesto: ..O.ľMP.tč, 1 ■ fO-iofQ


