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ZMLUVA O ZDRUZEN EJ DODAVKE PLYN U 7l00000111S1796

pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie
Dodávater
Obchodné meno: RWE Gas Slovensko, s.r,e,
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 13, 8ll 02 Bratislava
Korešpondečná aaresa: Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraniinej banky, l. účtu; 2ll0740201/8130

IBAN: SK46 8110 0000 0021 10740201
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vlofka l.: 92491/B

IČO: 44291809
DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Zápis v registri:
Odberater

Obchodné meno: Obec Smolinské

Sídlo: Smolinské 334, 908 42 Smolinské

IČO: O O 3 O 9 9 9 1 DIČ:

Č. účtu (IBAN): SK9502000000000012626182

IČ DPH: _

Zápis v registri: verejná správa

V zastúpení: meno: MVDr. Peter Betták funkcia:

funkcia:

starosta

meno:

Korešpondenčná adresa: ,

Zástupca na rokovanie: meno:

E-mail: obecsmolinske@smolinske.sk

funkcia:

Telefón: 0346592025

Platobné podmienky

Preddavkové platby platené:
Splatnost faktúr:
Spôsob úhrady:

D
14

lliJ

kvartálne
dni od dátumu vystavenia
bankový prevod

oo mesačne H);t~ -3 o€

r=J bankové inkaso

Produkt

[] Biznis
O Profit s dobou viazanosti 12 mesiacov - zľava
D Profit s dobou viazanosti 24 mesiacov - zľava

% oproti produktu Biznis
% oproti produktu Biznis

Informácie o produkte
BIZNIS
Pri produkte Biznis sa Zmluva uzatvára na dobu určitú v dlžke trvania 12 mesiacov. Zmluvné strany sú oprávnené takúto Zmluvu vypovedať
bez udania dôvodu a bezodplatne, najneskôr však do uplynutia 12 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy (prvého uplynutia). Výpovedná lehota
je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po meslad, v ktorom bola takáto výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane. D(žka trvania Zmluvy sa predlžuje za rovnakých podmienok o ďalších 12 kalendárnych mesiacov,
a to aj opakovane, ak Odberatef nedoručí plsomné oznámenie Dodávatefovl, že trvá na ukončeni Zmluvy, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím
doby trvania Zmluvy alebo pred uplynutlm každej ďalšej predlžene] doby trvania Zmluvy.

PROFIT s dobou viazanosti 12 alebo 24 mesiacov
Pri produkte Profit sa Zmluva uzatvára na dobu určitú s viazanosťou 12 alebo 24 mesiacov, pričom žiadna zmluvná strana nie je oprávnená Zmluvu
počas doby viazanosti vypovedať. Dodávatef poskytne počas doby viazanosti zfavu z varlabflnej časti ceny za dodávku zemného plynu (oproti
produktu Biznis). Dfžkatrvania Zmluvy sa predlžuje o ďalšieh 12 kalendárnych mesiacov, a to aj opakovane, ak Odberatef nedoručí p!somné oznámenie
Dodávatefovl, že trvá na ukončeni Zmluvy, najneskôr však tri mesiace pred uplynutím doby viazanosti alebo pred uplynutlm každej ďalšej predlžene]

, doby trvania Zmluvy. Po ukončeni doby viazanosti bude Odberatefovl faktu rovaná cena podla aktuálneho cennika (produkt Biznis).



Údaje o odbernom mieste (OM)

Adresa: 908 42 Smolinské 207

POD kód: S K spp O l S O

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od: 01.06.2014

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K Spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K Spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

Údaje o OM
Adresa:

POD kód: S K spp O l S

Úroveň ročnej spotreby:

Začiatok dodávky od:

O O 4 104 O 3 7 3 7

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17 935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh (l 700 ml)

l D do 2 110 kWh (200 ml)

2 O do 17935 kWh {l 700 ml)

Pozn.: V prlpade väčšieho počtu OM je potrebné priložiť zoznam OM.

Plánovaná ročn á spotreba:

70.000 kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 ml)

4 [El od 68575 kWh (6500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 ml)

4 O od 68575 kWh (6 500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 ml)

4 O od 68575 kWh (6 500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 D do 68575 kWh (6 500 ml)

4 O od 68575 kWh (6 500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 m3)

4 O od 68575 kWh (6 500 m3

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 ml)

4 O od 68575 kWh (6500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 ml)

4 O od 68575 kWh (6 500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 O do 68575 kWh (6 500 ml)

4 O od 68575 kWh (6 500 ml)

Plánovaná ročná spotreba:

kWh

3 D do 68575 kWh (6500 ml)

4 O od 68575 kWh (6 500 ml)



Osobitné ustanovenia

Poulenie o režime dodávky poslednej ínštancíe. poulenie o spôsobe oznámenia termlnu výmeny urleného meradla a Informácie o dôvodoch výmeny určeného meradla.
ako aj Informácie o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného plynu v prlpade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termlnu odpočtu, poulenie
o mieste. spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov. poulenie o neoprávnenom odbere plynu. poučenie o podmienkach
obmedzenia a prerušenia distribúcie alebo dodávky plynu a vyhodnotenie jednotlivých parametrov štandardov kvality sú uverejnené na webovom sldle dodávatela
www.rwegas.sk v častí Zákaznfcf.

Všeobecné podmienky

Touto Zmluvou sa Dodávatel zaväzuje dodávaf Odberatelovf do jeho odberných miest (dalej len "OM") zemný plyn a zabezpečif na vlastne meno a na vlastný účet
prepravu plynu. distribúciu plynu. ako aj dalšie s tým súvisiace služby a Odberatel sa zaväzuje takto dodaný plyn odobral a zaplatil Dodávatelovi za dodaný plyn
v Zmluve dohodnutú cenu podla aktuálneho cennika Dodávatela pre odberatelov kategórie maloodber - ffrmy a organizácie.

Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpísania Dodávatelom a Odberatelorn. Zmluvné strany sa dohodli. že Dodávatelje povinný začal s dodávkou zemného plynu
do OM Odberatela (najneskOr) v deň účinnosti pridelenia distribučnej kapacity pre OM Odberatela prfslušným prevädzkovatelom distribučnej siete. Tento termln
je v tomto prlpade prvým dňom obdobia dodávky podla Zmluvy a týmto dňom Zmluva nadobúda účinnost. Doba viazanosti podla vybraného produktu začtna plynúl
od momentu začatia dodávky zemného plynu Dodávatelom do OM Odberatela.

Zmluvné strany sa dohodli. že odo dňa podpisu Zmluvy je Odberatel povinný poskytoval DodávatelovI všetku potrebnú súčlnnosf na to. aby Dodávatel mohol
rIadne začal plnlt svoju povInnost dodávaf plyn do OM Odberatela v zmysle uzatvorenej Zmluvy a OP a zdržat sa akýchkolvek úkonov. ktorých následkom môže byf
nevykonanle zmeny dodávatela alebo zmarenie procesu zmeny dodávatela. V prlpade porušenia uvedenej povInnosti sa zmluvné strany dohodli. že Dodávatel má voči
Odberatelovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 199 E:(za každé OM).

Ak dôjde k reguláciI ceny za dodávku plynu dodávaného podla tejto Zmluvy, Odberatelovi budú fakturované ceny za dodávku plynu maximálne vo výške určenej
rozhodnutim Úradu pre regulácIu siefových odvetvI.

Zmena Zmluvy na základe dohody zmluvných strán je možná aj v Inej ako plsomnej forme. a to aj v prípade, ak bola Zmluva uzavretá v plsomnej podobe. Zmluva mOže byf
zmenená aj na základe akceptácie Dodávatelom ponúkaného produktu zo strany Odberatela majúcej za následok zmenu Zmluvy (dalej aj ako "Akceptácia"). Dodávatel
môže urlit akýkolvek spôsob, formu a obsahové náležitosti Akceptácie za predpokladu súladu s právnymi predpismi Slovenskej republiky (napriklad telelonlcky na Biznis
linke, plsomne na Regionálnych zastúpeniach, Akceptácia podávaná prostrednlctvom Internetového portálu na webovom sídle Dodávatela, Akceptácia prostrednlctvom
elektronickej pošty na adrese Dodávatela). V prlpade, ak k zmene Zmluvy dôjde Inak než plsomne, Dodávatel potvrdi Odberatelovi zmenu Zmluvy plsomne, a to bez
zbytočného odkladu (dalej aj ako "Potvrdenie"). Dohoda o zmene Zmluvy, ak sa uzatvára na základe Akceptácie Odberatela v súlade s vyme uvedeným, sa považuje
za platne uzavretú AkcepUclou zo strany Odberatela. V prlpade, ak k uzavretiu dohody o zmene Zmluvy došlo Inak než v plsomnej forme, takáto dohoda sa stane
účinnou doručen Im Potvrdenia Odberatelovi, najneskôr však tretí pracovný deň po odoslanl plsomného Potvrdenia na adresu Odberatela naposledy oznámen ú
Odberateľom. Plsomná forma Potvrdenia je zachovaná aj vtedy. ak Potvrdenie obsahuje naskenované podpisy oprávnených zástupcov Dodávatela.

balšie vzájomné práva a povinnosti sú upravené v Dodávatelom vydaných Obchodných podmienkach pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organIzácIe-
velké podniky alebo v Obchodných podmienkach poskytovania univerzálnej služby pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie - malé podniky (dalej
len "OP"), ktore tvoria Prilohu č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa Odberatel na základe prlslušného rozhodnutia Úradu pre reguláciu slelových odvetvi považuje za malý podnik,
na zmluvný vztah sa aplikujú Obchodné podmienky poskytovania univerzálnej služby pre zmluvy o združenej dodávke plynu pre fIrmyaorganizácie .. malé podniky.
V ostatných prlpadoch sa na zmluvný vzfah aplikujú Obchodné podmienky vydané Dodávatelom pre Zmluvy o združenej dodávke plynu pre ffrmy a organizácie .. velké
podniky. Odberatel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje. že sa s OP oboznámil a že Ich bez výhrad akceptuje.

Odberatel zároveň vyhlasuje, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane obsahu Prf1oh, ktoré sú súčastou Zmluvy, je urČitý a zrozumltelný.
Zmluvné strany s obsahom súhlasia a na dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismI.

Za Odberatera

V ~mo wttJ0t Dňa 2. c.~1'4
Za Dodávatera tt-JJ
V i/ <>-.t. ...•r..... Dňa1-/1..:> r,C/' 06.06.2014

/A~V(/1iľA,{
.............................................................

V zastúpení/na zákl, plnej moci:

ID predajcu: 2 O 2 O O 4

Meno predajcu: Irena Čulá ková



RWE Gas Slovensko

The energy to lead

PLNOMOCENSTVO
Koncový odberateT plynu 1 SplnomocniteT

Názov / Obchodné meno: Obec Smolinské

Sídlo: Smolinské 334, 90842 Smolinské

V zastúpeni (meno, funkcia): MVDr. Peter Betták

IČO: O O 3 O 9 9 9 l

Zápis v registri: verejná správa

DodávateT 1 Splnomocnenec

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Zápis v registri:

RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava

44291809

Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vlofka f.: 92491/B

Dolupodplsaný SplnomocniteT týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby ho v plnom rozsahu zastupoval, a to aby v jeho mene:

• vykonal všetky právne úkony potrebné na ukončenie existujúceho zmluvného vzťahu SplnomocniteTa so súčasným dodávateTom

plynu, spoločnosťou

predmetom ktorého je dodávka plynu do nasledovného/-ých odberného/-ých miesta/-t (ďalej len "OM")" SplnomocniteTa:

POD kód Adresa

S K spp D l S O O O 4 l O 4 O 3 7 3 7 908 42 Smolinské 207

S K spp D l S
S K SPP D l S

S K SPP D l S

S K spp D l S
S K SPP D l S

S K SPP D l S

S K SPP D l S

S K SPP D l S

S K SPP D l S

• vykonal všetky právne úkony potrebné na zabezpečenie a uskutočnenie procesu zmeny dodávateTa plynu podla prevádzkového

poriadku prevádzkovateTa distribučnej siete, SPP - distribúcia, a.s., so sfdlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 II
(ďalej aj "PDS"), ku ktorej je/sú vyššie uvedené OM SplnomocniteTa pripojené a vykonával všetky s tým súvisiace úkony;

• zisťoval a zhromažďoval všetky jeho obchodné, technické a fakturačné údaje vo vztahu k súčasnému dodávateTovi, ako aj PDS.

SplnomocniteT ako koncový odberateT plynu prehlasuje, že meni dodávateľa plynu zo súčasného dodávateTa na nového dodávateTa,

ktorým bude Splnomocnenec.

Splnomocnenec je oprávnený v rámci tohto plnomocenstva poveriť, resp. splnomocnif uskutočnenfm jednotlivých právnych úkonov

svoiích zamestnancov alebo iné tretie osoby.

SplnomocnlteT týmto vyhlasuje na svoju česť, že najneskôr k dátumu účinnosti zmeny dodávateTa plynu dôjde k ukončeniu zmluvy

o dodávke plynu týkajúcej sa uvedeného/-ých OM uzatvorenej so súčasným dodávateTom.

Za Splnomocnitera

V CptoC-/Us,0(t..- Dňa 2.b. »·1'4
Splnomocniteľ
, priezvisko, podpis

" V prfpade väčšieho počtu OM je potrebné priložif zoznam OM.


