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

Zmluvné strany 

Dodávateľ: Odberateľ: 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Trenčianske Bohuslavice 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Trenčianske Bohuslavice 135 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 

913 07 Trenčianske BohuslaviceSa, číslo vložky:2749/B 

Adresa kontaktného miesta: 
odbor Korporátny predaj Žilina, Mlynské nivy 44/c, 825 11 
Bratislava 

Zastúpený (meno.funkcia) Zastúpený (meno,funkcia) 

Ing. Milan Urban Darina Jurigová, štatutárny zástupca 
predseda predstavenstva 

Ing. Richard Prokypčák 
podpredseda predstavenstva 

IČO: 35815256 IČO: 00312061 
DIČ: 2020259802 DIČ: 2021080028 

IČDPH: 
SKNACE: 84110 

Bank. spoj.pre došlé platby: 

IBAN/BIC:  

Bank.spoj. pre odosl.platby 

IBAN/BIC:  

Vybavuje:. Darina Jurigová 
Telefón: 

0911242862 

IČ 
 

DPH: SK2020259802 SKNACE: 35230 

Bankové spojenie: 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
č. účtu: 1001018151 / 0200 
IBAN/BIC:                               / SUBASKBX 

Vybavuje: Lucia Rapantová 
Telefón: +421 (32) 626 3276 
Email: lucia.rapantova@spp.sk e-mail: obec @trencianskebohuslavice.sk
Adresa pre poštový stvk*: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) 

Obec: Trenčianske Ulica: Trenčianske BohuslaviceBohuslavice 

PSČ a pošta: 913 07 č.orient.: 135 č.súp.: 

Telefón: 0911242862 Fax: E-mail: darina.kosova@trencianskebohuslavice.sk

Spôsob platby: prevod z účtu Obdobie opakovanej Císlo zmluvy pre SFA: 
dodávky: 
Mesačný cyklus 













predÍženia zmluvy na dobu neurčitú bude dodávka plynu po uplynutí doby určitej ocenená cenami 
podľa platného Cenníka Dodávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

H. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným
vyššie ako Termín začatia dodávky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce
zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa
dohodli, že povinnosť zverejniť zmluvu podľa predchádzajúcej vety má odberateľ, ktorý je povinný
o splnení tejto povinnosti bezodkladne informovať dodávateľa. Ak dôjde k zverejneniu zmluvy po
dátume uvedenom v prvej vete tohto odseku, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tejto zmluvy
vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tejto
zmluvy sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli
v období od 01.11.2021 do nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa tohto bodu.

1. Obsahovo neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je identifikácia odberných miest v Prílohe 1.
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Mgr. ICh� áhradník 
riaditeľ odboru
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