
Zmluva o dodávke plynu
pro odberatel’ov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

Zmluvné strany

Dodávatel’: Odberateľ:
Slovensk� plynárensk� priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava so sidlom v Košiciach
Obchodn� register Okresného súdu Bratislava 1, Ipeľská I
oddiel Sa, číslo vložky:2749/B 040 11 Košice - Západ

Adresa kontaktného miesta:
odbor Korporátny predaj Bratislava, Mlynské nivy 44/c, Číslo obchodného partnera:
825 11 Bratislava 5100004253

Zastúpen� (meno,funkcia) Zastúpen� (meno,funkcia)

Mgr. Miroslav Kulla MUDr. Zuzana Dietzová ‚ PhD.
predseda predstavenstva štatutárny zástupca

Ing. Marián Širok�
podpredseda predstavenstva

IČO: 35815256 IČO: 00606723
DIČ: 2020259802 DIČ:
IČ DPH: 5K2020259802 IČ DPH:
SKNACE: 35230 SKNACE: 84120

Bankové spojenie: Bank. spoj.pre došlé platby: Štátna pokladnĺca

č.účtu:7000134588 /8180

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN/BIC: 5K6481800000007000134588 I SPSRSKBA
Č. účtu: 1001018151 /0200 Bank.spoj. pre odosl.platby: Štátna pokladnica

IBAN/BIC: SK9002000000001001018151 I SUBASKBX č. účtu: 7000134588 / 8180

________________________________________________

I BAN/BIC: SK6481800000007000134588 / SPSRSKBA

Vybavuje: Andrea Dostálková Vybavuje:
Telefón: +421262622411, 0915576151 Telefón:
Email:andrea.dostaIkovaspp.sk e-mail:

Adresa pre poštov� styk*: (ak Odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)

. . . . . .Regionalny urad verejneho zdravotnictva so
Obec:Košice

.
- Zapad

. .Ulica: lpeľska

sídlom v Košiciach
____________

PSČ
________________________________________________________

a pošta: Č.orient.:1 Č.súp.:
040 11

îelefón:+42 1556423857 Fax: E-mail:ekonom@ruvzke.sk
Spôsob platby: Prevodn� príkaz Obdobie Číslo zmluvy pre SFA: 6303031101

opakovanej
dodávky:
Mesačn�
cyklus

Spôsob zasielania faktúr: D elektronicky na e-mailovú adresu: D poštou na adresu pre poštov� styk

Termín začatia dodávky: 01.01.2023

Prv� deň pridelenia distribučnej kapacity príslušn�m prevádzkovateľom distribučnej slete (ďalej len „PDS") Po splnení podmienky
pripojenia odberného plynového zariadenia Odberateľa do distribučnej siete, resp. deň zrealizovanej zmeny dodávateľa, deň
prepisu odberateľov na odbernom mieste, deň montáže meradla a i.

Dátum prihlásenia: 01 .01 .2023



3. Spracúvanie osobn�ch údajov

3.1. Odberateľ berĺe na vedomie, že Dodávateľ spracúva osobné údaje Odberateľa, ktor� je fyzickou osobou, uvedené
Zmluve za účelom plnenia zmluvn�ch záväzkov oboch Zmluvn�ch strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzick�ch osôb pri spracúvaní osobn�ch údajov a o voľnom pohybe tak�chto
údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 pĺsm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobn�ch údajov v platnom znení.

3.2. Odberateľ bene na vedomie, že na pinenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávateľ spracúval údaje Odberateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštov� styk, dátum narodenia a číslo bankového
účtu Odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čĺsla je nevyhnutn�m na plnenie Zmluvy
v prípade, ak Odberateľ a Dodávateľ tieto údaje využĺvajú na vzájomnú komunikáciu, alebo Odberateľ využíva
služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické zasielanie faktúr.

3.3. Odberateľ potvrdzuje, že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobn�ch údajov vrátane
poučenia o právach Odberateľa ako dotknutej osoby prostredníctvom OP. Podrobné informácie o spracúvaní
osobn�ch údajov Odberateľa vyžadované platn�mi právnymi predpismi sú dostupné na webovom sídle Dodávateľa
a na ktoromkoľvek zákaznĺckom centre Dodávateľa.

4. Súhlas so spracúvaním osobn�ch údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej
komunikácie

4.1. Odberateľdáva t�mto Dodávateľovi súhlas/nesúhlas1
- so získaním a spracúvaním svojich osobn�ch údajov v informačn�ch systémoch Dodávateľa na účely t�ch

/ marketingov�ch aktivĺt, pri ktor�ch Dodávateľ nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu
Dodávateľa, ako aj s poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobn�ch údajov tretím stranám;

- aby mu Dodávateľ alebo tretia strana, ktorej Dodávateľ poskytol a/alebo sprĺstupnil jeho osobné údaje, zasielali
nevyžiadané reklamné a obchodné ponuky alebo mé marketingové správy, pre informáciu o ak�chkoľvek
produktoch alebo službách Dodávateľa alebo tretích osôb, alebo ho vo veci nevyžiadan�ch obchodn�ch ponúk
kontaktovali, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo m�ch reklamn�ch alebo
marketingov�ch materiálov, a to najmä prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, prípadne
priamym telefonick�m oslovením alebo automatick�mi volacĺmi a komunikačn�mi systémami.
Marketingovú komu nikáciu Dodávateľ zasiela prĺležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok.

5. Záverečné ustanovenia Zmluvy

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj prípadné jestvujúce zmluvy medzi
Dodávateľom a Odberateľom o podmienkach dodávok plynu do CM.

5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktor�ch každ� má platnost’ originálu, a každá zo Zmluvn�ch strán
dostane jeden rovnopis rovnakej platnosti a účinnosti. Zmluva nadobúda platnost’ a účinnost’ dňom jej podpisu
Zmluvn�mi stranami. Povinnost’ Dodávateľa dodávat’ plyn sa riadi príslušn�mi ustanoveniami OP. Odberateľ sa
zaväzuje akceptovat’ aj neskorší Predpokladan� začiatok dodávky, ako ten definovan� v záhlaví Zmluvy, a to
v prípade, ak existujú obchodné alebo technické prekážky plyn dodávat’ do CM.

5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom tejto Zmluvy
súhlasia, táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nev�hodn�ch
podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali vlastnoručne, resp. bude podpísaná prostrednĺctvom
elektronického podpisu konajúcich osôb pomocou niektorej platformy na vytváranie elektronick�ch podpisov (napr.
webová aplikácia SIGNI alebo podobná technológia elektronického podpisu) v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o službách elektronickej identiťikácie a dôveryhodn�ch službách
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a príslušn�mi národn�mi právnymi
predpismi v oblasti elektronického podpisu.

Odberatel’ t�mto vyhlasuje, že plyn odobrat� podl’a tejto Zmluvy nakupuje:

a) v�lučne pre vlastnú spotrebu alebo

ąŹI b) aj na účely jeho ďalšieho predaja.

Odberateľ vo všetk�ch vyhotoveniach Zmluvy označí zvolenú alternatívu. Ak tak neurobí, za Cdberateľom
deklarovanú sa považuje alternatíva a). Ak počas trvania tejto Zmluvy dôjde u Odberateľa k zmene účelu využitia
plynu nakúpeného poclľa tejto Zmluvy, je odberateľ povinn� o tejto skutočnosti obratom písomne informovat’
Dodávateľa.
Dodávateľ je na základe vyššie uvedeného vyhlásenia Odberateľa povinn� plnit’ povinnosti vymedzené
Dodávateľovi § 69 platného Zákona o energetike.

1 Nehodiace sa prečiarknite.



Poplatok za prečerpanie množstiev = (rozdiel medzi skutočne odobrat�m množstvom a Hornou toleranciou
spotreby) * 0,003 €IkWh.

C. Pri ukončení Zmluvy (v celom rozsahu alebo iba v časti, ktorá sa t�ka jednotlivého CM, t.j. aj prĺ ukončení odberu
na jednotlivom CM) pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia, Dodávateľ má právo zv�šiť Odberateľovi celkovú
cenu za skutočne odobraté množstvo plynu o súčet mesačn�ch sadzieb FMSo platn�ch v čase ukončenia Zmluvy
podľa platného Cennĺka Dodávateľa, a to za obdobie každého uceleného mesiaca, ktor� nasleduje po predčasnom
ukončenĺ Zmluvy do konca Vyhodnocovacieho obdobia, vynásoben�ch koeficientom 1,2 pre každé jednotlivé CM.
Doúčtovanie ceny podľa predchádzajúcej vety bude súčast’ou vyúčtovacej faktúry vystavenej Dodávateľom.

D. Pre potreby ocenenia dodávky plynu v zmysle tejto Zmluvy sa Odberateľ zaväzuje predložiť Dodávateľovi stav
meradiel za jednotlivé CM ku dňu začiatku a dňu konca Vyhodnocovacieho obdobia, a to vždy najneskôr do troch
pracovn�ch dní. Ak Odberateľ nepredložĺ stav meradiel v požadovanej lehote podľa predchádzajúcej vety, použije
Dodávateľ pre potreby ocenenia dodávky plynu spôsob určenia plynu v zmysle platného Prevádzkového poriadku
a Technick�ch podmienok spoločnosti SPP - distribúcia, a.s..

E. V prĺpade, ak Cdberateľ ukončí odber pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia z dôvodu prechodu alebo
prevodu v�konu jeho činnosti na tretí subjekt, a zároveň tento tretí subjekt vstúpi ako nov� odberateľ do práv a
povinností Cdberateľa (uzavretím trojstrannej dohody s Dodávateľom a pôvodn�m Cdberateľom), pri vyhodnotení
skutočného odberu zohľadní Dodávateľ novému odberateľovi množstvo odobraté pôvodn�m Odberateľom, ak sa
strany nedohodnú inak.

F. Tieto Csobitné dojednania sa vzťahujú na dodávku plynu do všetk�ch CM počas Vyhodnocovacieho obdobia.
Cbsah Csobitn�ch dojednaní má prednost’ pred obsahom CP a obsahom Cenníka Dodávateľa.

G. Zmluvné strany sa dohodli na dobe trvania Zmluvy a to na dobu určitú, pričom účinnosť Zmluvy je zhodná
s Vyhodnocovacím obdobím zadefinovan�m v písm. A., bod (i) tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa po ukončení tohto
obdobia dohodli na automatickom predlžení účinnosti Zmluvy na dobu neurčitú, ak Cdberateľ písomne neoznämi
Dodávateľovi, že trvá na ukončení Zmluvy, a to najneskôr jeden mesiac pred uplynutím Vyhodnocovacieho obdobia.
V prípade automatického predlženia Zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenená
cenami podľa platného Cennĺka Dodávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

H. Obsahovo neoddeliteľnou súčast’ou Zmluvy je:

1. ldentifikácia odbern�ch miest
2.

7 flodávateľa: Za Cdberateľa:

ĂIT


