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

zo dňa 01.07.2009, platná do 31.8.2011. 

Zmluvné strany 

Dodávatel': Odberateľ: 

Slovenský plynárenský priemysel, a .s. Mesto Rajec 

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Nám.SNP 2/ 2 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 
01522 Rajec 

vložky: 2749/B 

Adresa kontaktného míesta: 
Zákaznícke centrum Žílina 010 22, Závodská cesta 26 

Zastúpený (meno,funkcía) Zastúpený (meno, funkcia) 
Dr. Achím Saul, predseda predstavenstva Ing . Ján Rybárik primátor mesta 
Dr. Hans-Gilbert Mever člen nredstavenstva 

IČO: DiČ: ,- IČO: 321575 DiČ: 2020637102 
SKNACE: 35220 IČ DPH skupiny: SK7020000372 SKNACE: 84110 IČ DPH: 

Státna prislušnosť: Slovensko 

Bankové spojenie: Bank.spoj.pre došlé platby: Všecbecná úverová banka, a.s. 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. č.účtu: 0023621432/0200 

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

č.účtu: 0023621432/0200 

Vybavuje: Zákaznícke centrum Zi/ina Vybavuje: 
telefón: 0850 111 363 telefón: 
fax: 02/58 69 90 OO fax: 041 5422224 

email:msu®~aiec.sk 
Adresa pre poštový styk ': (ak odberater požaduje doručovanie na adresu odlíšnú od sídla/míesta podníkania) 

Mesto Rajec 
Obec: RAJEC Ulíca: Nám .SNP 

PSČ a pošta: 01522 RAJEC NAD Č.oríent: Č.súp.: 
RAJČANKOU 2 2 

Telefón: Fax: Emaíl: 
041 5422224 

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

6300141457 
Prevodný prikaz - príjem 

Poznámky: 

'Ak !oa II odbera!efom uZillvára lIIlIlIVII rlII viac odberných miest, adresa pre po5to~ .tyl<: je pfiltmi prll \'telky odber", miesta odbe!1ltefa 
"Ak odberater vyP"11 údaj o predpokladanom focnom odbere ptfnu \I kWh aj m3, ú".ilzné bude hodnoti v kWh 
••• N,hodiace 18 'krlnite 

Tlilo ZmlMI je yYholovené \I 2 exemplllroch, po jedr1:lm pre dodavatera • odberale/a . Neoddei!errou lutesfou VrlNY sú obchodné podmienky. Platnosf olx:hodných podmienok zaniká účinnosťou I'IOvých, resp. vnene"ych 
obchodoYch podm'enok cIodévatera, o ktorých tbdávater upovedoni odberu!e/" pred Ich úč!onosfou prosltednlclYom internetovej stnif'lk'y~. Informáde o OP mOže odberater zlskaf ~ lctoronWlrvek zä~znlckom 
centre docljvatera, /13 zákaznickej ~nke do~vatera . pripadne intemetovejstránke _ .spp.sk. Odberater $vo;m podpJsom polVrdzuje s(.rl"llils s obc;hodnýrnl podrnenk.e~ a spravr1()St uvedených udaj:lV. Odberélter tyrrto dáva. 
suhlas dodévaterOYi na poskytnutie svojch ldenUflkačných udapv pre potreby zabeZpečellÍll si.lžleb spojených s dodév\cou plynu. Ur.atvClren(m Zmuvy o dodávke plynu zäkaznlk déva suhlu I nnuhlas ... spolQčnosb 
SPP, lU., na zasielanie nevyfiadanYch obcho<tIýeh ponUk pre Infol"ll'éclu o prodokloch alebo sll!béch spolOCnos~ spp U., il IO NI)nä pI"Osltednlctvom elektronickej pošty. SMS IprilV, pr1pltdne priamym teltforickým 
Nlovenlm. Zákaznlkmj prjvo luhlu pre usrelanr. nevytiadaných obchodných ponik ked)1co1Yek (bezplalne) odvolafv plsormeJfof'l7lll. 

Za dodávatera: 
.. ~ 

Žilina .. ~ 2 O, ' 0,( 7011 
V .............................. . 

Za odberatera: 

v... . . ....... .... .. ď!.'.L:.!N.?. ... . . ....... dňa . ..... .. 4.0: .. L~OM 
.. 

Ir, 

1\ .. ...-...J~C 
l~ám , SNP 2/2 

01501RA,JEC 

-, 



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

Za dodávateľa: 

. .. _-~ 

Žilina 2 0.-04. 2011 
v ................. . .................................. dňa ............ . 

.... ~ 
/ 

/ 

Za odberateľa : y, 
v .. .. ...... .- ..... dňa .... ~9 : . ~:..2.o.11 

1 
, primátor mesta 

..... $ 1'0 RAJEC 
Nám SNP 2/2 

I}:.r, :lj II AJ E C 


