
9? Zmluva o združenej doclávke elektriny 9600459160
pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

Dodávatel‘:

Obchodně meno: Slovenský plynárenský priemysel, as. SJdlo; Mlynské nivy 44/a. 825 11 Bratislava
ICO: 35815256 DIC: 2020259802 IC DPH; SK2020259802
IBAN: SK9002000000001 001018151 BIC; SUBASKBX
Telefónny kontakt; +421901717135 E-mail: pavel.oravec@spp.sk
Zápis v registri; Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. číslo vložky:2749/B
V zastúpení; Ing. PAVEL ORAVEC

Odberateľ; 5100000797 (Vaše Zákaznĺcke číslo)
Obchodné meno; Obec Kozárovce
IČO: 00307149 DIČ: 2020403803 lČ DPH: 5K2020403803
IBAN: 5K39 5600 0000 0071 0750 9001 SWIFT (SIC): KOMASK2X
Telefónny kontakt: +421366340340 E-mail; starosta@kozarovce.sk
V zastúpeni: Ing. Bystrik lžold, starosta obce
Adresa sídla spoločnosti
Obec: Kozárovce Ulica: Kozárovce
PSC: 935 22 Císlo orientačné/súpisné: 685
Adresa pre poštový styk (akje má ako trvalé bydlisko): Obec Kozárovce Kozárovce 685, 93522 Kozárovce

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávaf Odberaterovi elektrinu a zabezpečiť pre Odberatera distribúciu
elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a ostatné distribučné služby a záväzok Odberateľa uhradiť
Dodávateľovi včas a riadne cenu za dodávku elektriny a distribučně služby v súlade So Zmluvou a platnými
všeobecnými obchodnýmř podmienkami Dodávatera. Predpokladom na dodávku a distribúciu elektriny do odberněho
miesta špecifikovanom v tejto Zmluve je uzatvorenie Zmluvy o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy.

Špecifikácia odberného miesta Odberateľa
EIC odberného miesta; 24ZZS400021 35740
Adresa odberného miesta:
Obec; Kozárovce Ulica; Kozárovce
Číslo súpisnélorientačné: 1010 PSČ; 93522
Produkt dodávky elektriny: Štandard. cenník Elektrina — doba určitá

Predpokladaná ročná spotreba v kWh: ITNT; 1 000 NT:
Predpokladaný začiatok dodávky elektriny: 12.07.2022

Spósob doručovania faktúr a platby za dodávku elektriny

Spbsob doručovania faktúr: elektronicky na e-mailovú adresu starosta@kozarovce.sk
Obdobie opakovanej dodávky elektriny; mesačne
Spósob úhrady platieb: Prevodný prikaz



Zmluva o združenej dodávke eIektrny 9600459160

pre odberatefov kategórie Podriikatelia - Maloodber

Spracúvanie osobných údajov

Odberateľ bene na vedomie. že Dodávatef spracúva osobné údaje Odberatera, ktorý je fyzickou osobou,

uvedené Zmluve za účelom plnenia zmluvných závázkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1

písm. b) Nariadenia (EU) 2016/679 o ochrane fyzických os6b pri spracúvani osobných údajov a O voľnom

pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. 5 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018

Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni,

Odberateľ bene na vedomie, že na plnenie Zmluvy je nevyhnutné, aby Dodávater spracúval údaje Odberateľa v

rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, datum narodenia a číslo

bankového účtu Odberateľa, pničom spracúvanie emailovej adresy aialebo telefónneho čísla je nevyhnutným na

plnenie Zmluvy v pnipade, ak Odberateľ a Dodávateí tieto údaje využívajú na vzájomnú komunikáciu, alebo

Odberater využíva služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolil elektronické

zasielanie faktúr.

Odberateľ potvrdzuje, že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane

poučenia o právach Odberateľa ako dotknutej osoby prostrednictvom VOP. Podrobné informácie o spracúvaní

osobných údajov Odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke

Dodávatel‘a a na ktoromkofvek zákaznickom centre Dodávatel‘a.

Súhlas so spracúvanim osobných údajov na marketingové aktivity a so zasielaním marketingovej

komunikácie

Odberater dáva týmto Dodávateľovi súhlasínesúhlas1 Ó
So ziskaním a spracúvaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Dodávatera na účely tých

marketingových aktivit, pri ktorých Oodávateľ nespracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu

Dodávateľa, ako aj s poskytnutím a/alebo spristupnenim svojich osobných údajov tretim stranám;

aby mu Dodávateľ alebo tretía strana. ktorej Dodávatef poskytol a/alebo spristupnil jeho osobné údaje. zasielali

nevyžiadané reklamné a obchodné ponuky alebo mé marketingové správy, pre informáciu O akýchkoľvek

produktoch alebo službách Dodávateľa alebo tretích osöb, abebo ho vo ‘eci nevyžiadaných obchodných ponúk

kontaktovah, vrátane zasielania newslettera (informačného letáka) alebo mých neklamných alebo

marketingových mateniálov, a to najmä prostrednictvom pošty, elektronickej pošty, SMS správ, pripadne

priamym telefonickým oslovenim alebo automatickými volacími a komunikačnými systémami.

Marketingovú komunikáciu Dodávateľ zasiela priležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok

Ostatně ustanovenia Zmluvy

a) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky združenej dodávky elektniny pre

odberateľov elektriny kategórie Podnikatelia - Maloodber (ďalej len „VOP) Cennik Dodávatela kategórie

Podnikatelia - Maloodber (ďalej len “Cennik“) a Cennik eXterných služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou

elektriny, v ich platnom znení a zverejnenom obsahu na internetovej stránke Dodávateía www.spp.sk.

Dojednania tejto Zmluvy majú pnednosť pred dojednaniami vo VOP a/alebo dojednaníami v Cenniku.

Odberatel‘ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom tejto Zmluvy vrátane VOP a Cenníkom a

zavazuje sa ich dodržiavat‘.

b) Dodávateí je oprávnený vydať nové VQP a/alebo Cennik, pničom účinnost‘ou nových VOP zaniká platnosť

póvodných VOP účinnosťou nového Cennika Dodávateľa zaniká platnosť pávodného Cennika Dodávateľa.

Dodávateľ upovedomi OdberateFa o nových VOP alebo o novom Cenniku ich zvenejnením na internetovej

stnánke Dodávatel‘a www.sppsk. lntormácie o OP a Cenniku möže Odberater ziskať aj na ktoromkoľvek

zákaznickom centre Dodávateľa, alebo Zákazníckej linke Dodávateľa 0850 111 565.

c) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 kalendárnych mesiacov od dátumu začiatku dodávky

do odberného miesta. Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí doby určitej sa doba trvania Zmluvy meni z

doby určitej na dobu neurčitú, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, alebo ak Odbenateľ nedoručí

Oodávatel‘ovi pĺsomný nesúhlas s takýmto predÍžením najneskčr dva mesiace pred uplynutím doby určitej. na

ktorú bola táto Zmluva dojednaná. V prípade predlženia trvania Zmluvy na dobu neunčitú podľa

predchádzajúcej vety, bude dodávka po uplynuti doby určitej ocenená cenami podía aktuálne platného cenníka

Dodávateľa, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

1 Nehodiace sa prečiarknte



Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600459160
pre odberateľov kategórie Poclnikatelia - Maloodber

d) Odberatel‘ sa zaväzuje, že poskytne Dodávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť na to, aby sa Dodávateľ stal
odo dňa začiatku dodávky elektriny určeného touto Zmluvou Dodávateľom elektriny na odbernom mieste podľa
tejto Zmluvy, a zdrží sa akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol tornu zabráníť, najrn nezabráni priebehu a
ukončeniu procesu zmeny Dodávateľa.. Ak Odberateľ poruši tento závzok, má Dodávateľ voči Odberateľovi
nárok na zaplatenie zrnluvnej pokuty vo výške 300 eur za každé odberné miesto; právo na náhradu škody,
ktorá prevyšuje pokutu, nie je týmto dotknuté.

e) V pripade, ak dodávka elektriny do odberného miesta podlieha cenovej regulácii, Dodávateľ pri ocenení
elektriny do odberného miesta použije cennik pre Malé podniky, zverejneriý na webovom sídle Dodávateľa.
Odberateľ bene na vedomie, že Dodávateľ aktívne neskúma či je Odberateľ Malým podnikom.

f) Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nahrádza doterajšie dohody, ako aj pripadné jestvujúce zmluvy
medzi Dodávateľom a Odberateľom o podmienkach dodávok elektriny do odberných miest špecifikovaných v
tejto Zmluve.

g) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Dodávateľ a jeden Odberateľ.

Dodávateľ Odberateľ

V Dňa 11.07.2022 V

__________________

Dňa

v Zvolen dňa 11.07.2022 v Kozárovce dňa 11,07,2022

spp
Slnenký glyfláreMLt priemy*el, .1.

Mlynské nl 44/a. 825 II SIIUSľSVa

Ing. PAVEL ORAVEC Ing. Bystrík IžoId, starosta obce
Splnomocnený zástupca dodávateía (meno, priozvisko a podpis)

Údaje nevyhnutné na administráciu zmeny Dodávateľa: Termín vlazanosti:
Pövodný Dodávateľ:
Dlžka lehoty pre doručenie oznámenia o ukončení zmluvy:

v Zvolen dňa 11.07.2022

Vybavuje: Ing. PAVEL ORAVEC

Mgr. Mária Ivanová, manažér predaja
Splnornocnený zástupca dodávateľa


