
~ZSE
Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)

Poradovéčíslo 1Špecifikácia odbemého miesta I Produkt I Distribučná tarifa

PODodbemého miesta SKSPPDIS O O O 7 1 O 7 O O O 3 O

Adresa odbemého miesta Tajovského 2, 976 32 Badín

Adresa na zasielanie faktúr Tajovského 2, 976 32 Badín

Charakterodberu varenie Túv kúrenie Dohodnutý druh tarify M 4 Predpoklad. ročná spotreba 120000 kWh/rok

Počet preddavkových platieb r- 11(mesačne) 1 4 (kvartálne) 1 2 (polročne) 11 (ročne) Výška% zľavy')

Čísloúčtu / kód banky 1 2 3 7 l 9 7 O O 2 / 5 6 O O Cenaza dodávku plynu1l 0,0315 EUR/kWh

\BAN S K 2 5 5 6 O O O O O O O O 1 2 3 7 1 9 7 O O 2 BIC(SWIFT) K O M A S K 2 X

Špecifikácia odbemého miesta I Produkt I Distribučná tarifa poradovéčíslo 2
PODodbemého miesta SKSPPDIS O 1 O 7 l O O O 1 9 O 6

Adresa odbemého miesta Sládkovičová 7, 976 32 Badín

Adresa na zasielanie faktúr Tajovského 2, 976 32 Badín

Charakterodberu varenie Túv kúrenie Dohodnutý druh tarify M 3 Predpoklad. ročná spotreba 50000 kWh/rok

Počet preddavkových platieb l- 11(mesačne) 1 4 (kvartálne) r 2 (polročne) 11 (ročne) Výška% zľavy1l

Čísloúčtu / kód banky 1 2 3 7 l 9 7 O O 2 / 5 6 O O Cenaza dodávku plynu1l 0,0315 EUR/kWh

IBAN S K 2 5 5 6 O O O O O O O O 1 2 3 7 1 9 7 O O 2 BIC(SWIFT) K O M A S K 2 X

Špecifikácia odbemého miesta I Produkt I Distribučná tarifa

PODodbemého miesta SKSPPDIS

poradovéčíslo

Adresa odbemého miesta

Adresa na zasielanie faktúr

Charakterodberu varenie Túv kúrenie Dohodnutý druh tarify M Predpoklad. ročná spotreba

Počet preddavkových platieb 111(mesačne) 1 4 (kvartál ne) 1 2 (polročne) 11(ročne) Výška% zFavy1l

Čísloúčtu / kód banky / Cenaza dodávku plynul>

kWh/rok

EUR/kWh

IBAN BIC(SWIFT)

Špecifikácia odbemého miesta I Produkt I Distribučná tarifa

PODodbemého miesta SKSPPDIS
Poradovéčíslo

Adresa odbemého miesta

Adresa na zasielanie faktúr

Charakterodberu varenie TÚV kúrenie Dohodnutý druh tarify M Predpoklad.ročná spotreba

Počet preddavkových platieb 111(mesačne) I 4 (kvartálne) L 2 (polročne) 11 (ročne) Výška% zľavy1l

Čísloúčtu / kód banky / Cenaza dodávku plynu>!

IBAN BIC(SWIFT)

kWh/rok

EUR/kWh

Špecifikácia odbemého miesta I Produkt I Distribučná tarifa

PODodberného miesta SKSPPDIS

Poradovéčíslo

Adresa odbemého miesta

Adresa na zasielanie faktúr

Charakterodberu varenie Túv kúrenie Dohodnutý druh tarify M Predpoklad.ročná spotreba

Počet preddavkových platieb 111(mesačne) 1 4 (kvartálne) 1 2 (polročne) 11 (ročne) Výška% zľavy')

Čísloúčtu / kód banky / Cenaza dodávku plynul>

kWh/rok

EUR/kWh

IBAN BIC(SWIFT)

,)Vyplniť iba v prípade uzatvorenia Ponuka PlynVýhoda
>!Vyplniť iba v prípade uzatvorenia Ponuka FirmaKomfortPlyn a Firmalndividual



~ZSE 5750138014
I

Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)
Kód predajcu

Dodávater:
ZSE Energia, a.s, ČUlenova 6,81647 Bratislava
Zapísaný v OR, OS BA 1, oddíel sa víožka Č. 3978/B
Kontakt: 0850 111 555, kontakt@zsesk

IČO: 36 677 281, DlČ: 2022249295, IČ DPH: SK2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a. S., č.ú.: 2649000047/1100
IBAN: S1021100 ()()()()0026 4900 0047, BIC (SWIFT): TA1RSKBX

Licencia elektrina: 2007E0254
Ucencia plyn: 20111'0166

Odberater:
Obchodné meno Základná škola s materskou školou

IČO 35677813 DIČ

Telefón Mobil +421903517296
Sídlo - Ulica Tajovského

Obec Badín
Korešpondenčná adresa ./ rovnaká ako adresa sidla

Ulica

Obec

Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy:

Meno a priezvisko Mgr. Milan Krúpa

Právna forma

IČDPH

E'mail zsbadin@Zsbadin.edu.sk

Č.súpis.ŕorientač, 2

~Č 9 7 6 3 2

Č.súpis./orientač.

Meno a priezvisko

Dodávatel' a Odberater (ďalej aj .zmluvné strany") uzatvárajú podľa všeobeone záväzných platných právnych predpisova platných právnych predpisov pre podnikanie
v energetických odvetviach túto Zmluvu o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber) (ďalej spolu ako .zmluva"):

Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávatero ~ dodávať Odberateľovi plyn do p.-ipojených, v prilohe čo3 tejto Zmluvy špecifikovaných odberných miest/odbemého miesta Ddberateta (d\!lej len .OM)
podrä podmienok dohodnutej tarify p.-oduktu dodávky plynu. podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a podľa Obchodných podmienok spoločnosti ZSE Energia. a.s, pre odberaterov plynu mimo domácnosti
(-.!ená _ plynu) (d\!lej len.OP) (v pripade zvolenia niektorého z produktov Ponuky PIyn\?1oda, RrmaKomfort, Rrmalndividual Odberateľom aj podra ~ obchodných podmienok
jednotlivých p.-oduktov uvedenYch v Pnlohe čo2 tejto Zmluvy), iQ prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýíku za OM a iii) zabezpečiť pre Odberatera do OM p.-ep.-avu a distnbúciu dodávaného plynu
a ostatné neregulovené služby spojené s distribúciou plynu poskytované prislušným prevédzkovatetorn distribučnej siete (d\!lej len .PDS), ku ktorej súr", OM pripojené (ďalej aj .distribučné služby")
a prevádzkovateI'om p.-ep.-avnej siete (d\!lej len .PPS"), a to v rozsahu a podro podmienok tejto Zmluvy, _ového poriadku PPS, ~ por-. PDS a PriSIUŠnjdl platných regulačnýdl
rmhodnut! Úradu pre reguláciu siet'uvý<:h odvetvi (d\!lej len .URSO) vzťahujúcich sa na distrilJučné a prepravnéslužby vydaných pre PPS a PDS, ako aj záväzok Odberatera odoberať od Dodi!vatera plyn
a riadne a včas uhradit' Dodávatelbvi ceny za dodávku plynu a distribučné služby dohodnuté podľa tejto Zmluvy a platných OP (v pripade zvolenia niektorého z p.-oduktov ponuky PIyn\?loda, RrmaKomfort,
Rrmalndividual Odbefateľom aj podra prisllŠ1ých Obchodný<:h podmienok jednotlivých p.-oduktov uvedenYch v Prílohe čo2 tejto Zmluvy).

Produkt / Platobné podmienky

Produkt Firmalndividual mesiacov
Zoznam odberných miest Odberateľa s uvedením ich adries, POD odbemého miesta, druhu tarify, výšky ročnej spotreby, charakteru odberu, výšky zravy resp. ceny plynu,
fakturačných a platobných údajov je uvedený v Pnlohe čo. 3 Zmluvy.

Spôsob úhrady faktúr [II bankový prevod

Viazanos! 12

Osobitné dojednania
Odberateľ sa zaväzuje po podpise Zmluvy poskytnút Dodávaterovi všetku nevyhnutnú SÚĎnnosť v zmysle prislw,ej p.-;!vnej Úp.-avy a _0IIéh0 poriadku PDS na to, aby sa odo dňa tlännosti Zmluvy
stal Dodávateľ u príslušného PDS dodávaterom plynu do OM podl'a Zmluvy a/alebo zdržať sa akýchkorvek úkonov, ktoré by tomu mohli zabrániť.. t.j. napn1ctad stornovanie vykonania zmeny dodávateľa plynu

u PDS z pôvodného dodávateľa plynu na Dodávateľa pre OM. Nedodržanie tohto záväzku Odberateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Dodávateľa odstúpiť oo Zmluvy.
Alt Odberateľ poruši túto svoju povi"'1051'. je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať a Odberateľ povinný Dodávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé OM zvlášť.

Záverečné ustanovenia Zmluvy
1) NeoddeIiteIhou súčasfoo tejto Zmluvy sú nasledujúce prilohy.

Pnloha čo1- OP resp. Obchodné podmienky dodávky plynu pri poskytovaní univerzálnej služby
pre malé podniky spoločnosti ZSE Energia, a.s. (d\!lej len .OPMP)

príloha čo2 - obchodné podmienky ponuky PI)'1\?loda, obchodné podmienky Ponuky
RrmaKomfort, obchodné podmienky ponuky Rrmalndividual

Príloha čo3 - Zoznam odberných miest Odoerateta
Pnloha čo. - Cenník za združená dodávku plynu pre odberateľov plynu mimo domácnosti

(maloodber) resp. CenniICza dodávku plynu pre malé podniky (ďalej len .Cenník pn!
malé podniky" dalej spolu len .prilohy")

(OPMP a Cenník pre malé podniky iba v pripade, ak Odberateľ v súlade s ods. 4) tohto ďi!nku
Zmluvy PreUIOjŽesplnenie podmienok na pridelenie sadzby a ttny za dodávku plynu malému
podniku už pri uzatvorenl tejto Zmluvy)

2) Odberateľvyhlasuje a svojim podpisom Zmluvy potvrdzuje, že pnlohy pri podpise Zmluvy
OIXt13~s pnlohami, ktore sú platné • 00mé v čase podpisu Zmluvy sa riadne oboznámil, ich
obsahu porozumet, súhlasi s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. V pripade zmeny pnloh postupom
uvedeným v OP sa takto zmenené prilohy stanú záväznými pre d\!lší zmluvný vzfah a budú
neoddetiteft1ou sútastou zmluvy v deň, I<tor9m nadobudnú tlännost.

3) všetlcy ostatné vzt;ny touto zmluvou neupravené sa riadia OP,všeobecne záväznými p.-;!vnymi
Predpismi a právnymi predpismi v oblasti plynarenstva a energetiky a ostatnými prlsJušnými
všeobecne záväznými p.-ávnymi predpismi.

4) Zmluvn<! strany sa mjorr<le dOhOdI~ že v pripade, al<Odberateľ Dodávateľovi p.-euIo!že splnenie
podmienok Odberatela na pridelenie sadzby a ceny za dodávku plynu malému podniku v súlade
s prisJušným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o návrhu ceny za dodávku
plynu malému podniku (d\!lej len .Cencwé rozhodnutie), bude Dodévaterom Odberatel'ovi
za kalendárny rok, za ktorý splnenie podmienok Odberatera na pridelenie sadzby a ceny
za dodávku pJynu malému podniku Odberater preukázal, priznaná sadzba a cena pre dodávku
plynu podro v tejto Zmluve dohodnutého druhu tarify dodávky plynu v súlade s cenovým
rozhodnutím platným a účinným v čase uskutočnenia dodávky ptynu, na ktorú sa priznaná

sadzba a cena pre malý podnik vzťahuje a Cenníkom pre malé podniky na prislušný kalendárny
rok vydaným v zmysle prisllŠlého CenOllého rozhodnutia. V takomto kalendárnom roku sa
na zmllM1ý vztah založený touto Zmluvou aplikujú OPMP.

5) Zmluva je uzatvceeeé na dobu neurótú, to neplat!, al<si Odberateľv tabulIce produkt I Platoo.,.;
podmienky vyplnil p.-odukt a viazanos! (v takomto pripade sa Zmluva uzatvára na dobu I.JItibj
podl'a zvolenej doby viazanosti). Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisania oboma
zmluvnými stranami a tlännosť dňom začiatku dodávky plynu Dodávaterom do OM (s výnimkou
častí Zmluvy .Osobitné dojednania"). práva a povinnosti zmluvnýd1 strán uvedené v časti tejto
Zmluvy •.Osobitné dojednania" nadobúdaju účinnosť dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy.

6) Povinnost Dodávateľa dodávať plyn do OM podte tejto Zmluvy vzniká dňom účinnosti priradenia
OM k Dodávateľovi. V pripad", al<je OM pri podpise tejto Zmluvy už k Dodávateľ.,.; priradené.
termínom začatia dodávky plynu do OM je deň uzatvorenia tejto Zmluvy. Povinnost Dodávatera
dodávať plyn do pripojen<!ho OM nevznikne skôr ako PDS prideli Dodávateľovi distribOCnU
kapacitu pre OM Odberatel'a.

n Alt je Odberateľ v zmysle zákona čo211/1000 Z. z. o slobodnom pristupe k infonnáciám
v platnom znení (ďalej len .zákon) osobou pov;nnou spriSOJpňavať informácie, y tomto
pripade je podmienkoo nadobudnutia ~ zrnluvy pedro ods. 5) tohto ďánku zmluvy jej
PredChádZajUCe zverejnenie spôsobom podro §sa zákona

8) Odberateľ podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, že na jeho strane neexistuje žiaden z dôvodov
uvedených v OP resp. OPM!', ktore by Dodávatera oprávňovali uzatvorenie Zmluvy s Odberaterom
odmietnuť. V pripade nepravdivosti tohto re.tného vyhlásenia je 00dáVateI' oprávnený od tejto
Zmluvy odstúpiť v súlade s OP resp. OPMP.

9) Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zo zmk.Jvných
strán obdrži po jednom rovnopise.

10) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu p.-ed jej podpisom riaa.e prečítali, jej USIarloVmiam
porozumeli, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóI\.J, zaväzujú sa ju dobrovofile pni! a na znak.
súhlasu s ňou opráw1ení zástupcovia ZrnkM1ÝChstrán pripájajú SII<ljevtastnoručné podpisy.

za Dodávatera: Za Odberatera: I
Bratislava Dátum 21.8.14Miesto

Meno a priezvisko Róbert Sitár

Meno a priezvisko Michal Hagendorf

Miesto Badín

nsko Mgr. Milan Krú

isko

~------------------------------~----~-------------'~-.----------------~~~----------


