Zmluva č.:fí

o združenej dodávke zemného plynu.

Zmluva

o združenej dodávke zemného plynu

Zmluvné strany:
Obchodné meno:

V-Elektra Slovakia, a.s.

Sídlo:

Moyzesova 17, 036 01 Martin

Webové sídlo:

www.v-elektra.sk

Zastúpená:

Ing. Igor Zumrik, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda predstavenstva

IČO:

36421693

DIČ:

2021864900, platca DPH

IČ DPH:

SK2021864900

Registrácia:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vo vložke Sa č.
10862/L

Licencia:

2012P 0176 na dodávku plynu

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2928876746 /11 00 f IBAN: SK301100000000.2928876746 , SWIFT: TATRSKRX )

Identifikačné údaje pracovníka dojednávajúceho túto zmluvu:
Meno a priezvisko:
ČOP:

Ottó Szarvas
....................................................

na jednej strane, ďalej len ako „dodávateľ“
a

_____________
Obchodné meno:

Obec Nitra nad/lpľom

Sídlo:

Nitra nad/lpľom 96, 985 57 Nitra nad/lpľom

Zastúpená:

Be. Tivadar Berky, starosta

IČO:

00648388

DIČ:

2021097232

IČ DPH:
Registrácia:

Obec je registrovaná na Štatistickom úrade SR - Krajská správa v Banskej Bystrici

Bankové spojenie:

PRIMÁ banka

Číslo účtu:

IBAN: SK35 5600 0000 0060 5019 2001, SK26 5600 0000 0060 5019 7013

na strane druhej, ďalej len ako „odberateľ“
Uzatvárajú nasledovnú zmluvu o združenej dodávke zemného plynu
podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"), §26 odst.(9)
zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o energetike")
Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať Odberateľovi dohodnuté množstvo zemného plynu. Odberateľ sa zaväzuje tento
zemný plyn prevziať a včas zaplatiť za riadne dodaný plyn a za náklady spojené s dodávkou, Dodávateľovi kúpnu cenu
dohodnutú v tejto zmluve a v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku a zabezpečí prepravu a distribúciu zemného plynu do
odberného miesta Odberateľa. Odberateľ týmto vyslovuje súhlas, aby Dodávateľ uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej siete
zmluvu o distribúcii zemného plynu do odberného miesta Odberateľa.
Odberné miesta, ďalej len „OM
Adresa OM

Nitra nad/lpľom 52, 985 57 Nitra nad/lpľom

POD Kód OM

SKSPPDIS010710003537

Číslo OM:

4101579009

Predpokladaná ročná spotreba kWh:

7 360

Produkt:

M2

do:

31.03.2020

Termín dodávok zemného plynu od:

01.04.2018

Zmluvná cena komodity EUR/MWh

24,00,-

Fixná platba za OM EUR/mes.

1,20,-
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Zmluva č.

združenej dodávke zemného plynu.

Adresa OM

Nitra nad/lpľom 96/96, 985 57 Nitra nad/lpľom

POD Kód OM

SKSPPDIS000810750983

Číslo OM:

4100032808

Predpokladaná ročná spotreba kWh:

76 860

Produkt:

M5

Termín dodávok zemného plynu od:

01.04.2018

do:

31.03.2020

Zmluvná cena komodity EUR/MWh

24,00,-

Fixná platba za OM EUR/mes.

2,00,-

Ceny sú uvedené bez DPH a bez spotrebnej dane zo zemného plynu, ktoré budú účtované podľa príslušných právnych piedpisov
V cenách nie sú započítané regulované platby za distribúciu a prepravu, ktoré budú účtované podľa aktuálne platného cenového
rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
Spotrebná daň________________________________________________________________________ ____________________
OM je oslobodené od spotrebnej dane: Áno / Nie

Nie

Ak áno prosíme uviesť číslo dokladu zo dňa
Elektronické zasielanie faktúr
Odberateľ súhiasi s elektronickým zasielaním fa ktú r: Áno / Nie
E - mail

obecnitra@pmail.com

Platobné podmienky
záloha vo výške 100% z priemernej mesačnej platby za dodávku a distribúciu plynu, splatná k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci
dodávky. Záloha bude stanovená v rovnakej výške na celé zmluvné obdobie dopredu za každý kalendárny mesiac.
VE vystaví vyúčtovaciu faktúru pri odpočte. Splatnosť faktúry je 14. dní od vystavenia a zaslania faktúry odberateľovi.
Zoznam kontaktných oprávnených osôb
Pre účely ďalšieho jednania zmluvné strany určujú nasledovné kontaktné osoby:
V-Elektra Slovakia, a.s.
Telefón/fax

Meno
Zmluvné vzťahy
Fakturácie a platby
Technické otázky

Ing. IgorZumrik, predseda predstavenstva
Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda
predstavenstva
Renáta Kubisová
Miroslava Junasková
Mgr. Benita Kunčárová

fax

E-mail

+421 434 260 111
+421 905 865 457

i.zumrik@v-elektra.com
l.bekéni@v-elektra.com

+421
+421
+421
+421
+421

r.kubisova@v-elektra.com
m.iunaskova@v-elektra.com
b.kuncarova@v-elektra.com

434
434
434
907
434

260
260
260
896
260

112
116
119
500
117

Obec Nitra nad/lpľom
Meno
Zmluvné vzťahy

Be. Tivadar Berky

Fakturácie a platby

M &d. m w

Technické otázky
fax

v>i\ g ďovk

Telefón/fax

E-mail

+421 474 394 197
-V h-M M V i i * SGG

_____________________________

Platnosť a účinnosť zmluvy
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zo strany Dodávateľa a Odberateľa a účinnosť pivým dňom dodávky zemného
plynu zo strany Dodávateľa do OM Odberateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2018 do 31.03.2020. Dodávateľ je
oprávnený Zmluvu vypovedať aj v skoršom termíne a to z dôvodu závažného porušenia zmluvných podmienok zo strany
Odberateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby trvania Zmluvy sa jej platnosť a účinnosť opätovne predĺži, a to vždy
o ďalších 12 mesiacov, ak jedna zo zmluvných strán nedoručí písomnú výpoveď druhej zmluvnej strane najmenej 3 kalendárne
mesiace pred uplynutím platnosti Zmluvy. Ak sa Odberateľ rozhodne pokračovať v tomto zmluvnom vzťahu, zostane zákazníkom
spoločnosti V-Elektra Slovakia, a.s. až do doručenia písomnej výpovede a cena za dodávky zemného plynu bude určená
aktuálnym cenníkom Dodávateľa.

Záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky, zverejnené na www.v-elektra.sk, (ďalej len „VOP ) a
aktuálny Cenník Dodávateľa. Odberateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa s uvedenými dokumentmi oboznámil, ich obsahu
porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Odberateľ potvrdzuje, že Zmluvu uzavrel na základe vlastnej vôle, slobodným rozhodnutím a nie pod nátlakom zo strany
Dodávateľa.
Podpisom tejto Zmluvy Odberateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov , v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z Fyzické
osoby, ktoré uzatvárajú Zmluvu v mene jednotlivých zmluvných strán týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzavretie
tejto Zmluvy.
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Zmluva č.

0 združenej dodávke zemného plynu.

Dodávka Zemného plynu a teda aj účinnosť tejto Zmluvy začne dňom, kedy bude ukončená dodávka od predchádzajúceho
dodávateľa plynu, ak takáto bola dohodnutá.

V Martine, dňa

V Nitre nad/lpľom: 27.11.2017

V-Elektra Slovakia, a.š.

Obec Nitra nad/lpforri' p

Ing. Igor Zurrnücftredséda predstavenstva

Ing. Ladislav Bekéni, podpredseda predstavenstva

Bc. Tivadar Berky, starosta

' -
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