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*má*m DODÁVATEĽ: Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Srm Tel.: 0850 123 555 [ IČO: 51 865 467 \ DIČ: 2120814575 | IČ DPH: SK2120814575

STREDOSLOVENSKÁ Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10956/L
ENERGETIKA IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432 | SWIFT-BIC: SUBASKBX

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE Plynu (ďalej len „Zmluva") kategória PODNIKATELIA
A ORGANIZÁCIE uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. POD KÓD ODBERNÉHO MIESTA*

S K S P P D l S

2. ČÍSLO ZMLUVY

3. ADRESA ODBERNÉHO MIESTA*
Ulica:

Obec:

(Súpisné číslo:

PSČ:

| Orientačné č.:

Číslo bytu:

| IČ DPH SK2021710592

Zastúpený: Ing. Ivan Seňko

j Funkcia: riaditeľ podniku

4. ODBERATEĽ
Obchodné meno/Názov': Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

IČO*. 31256481 j DIČ: 2021710592

Zapísaný v (OR, ŽR, iný):

Kontaktná osoba: Ing. Marek Ferko - energetrik

Telefón: j Mobil*: +421905358091

E-mail: sppferko@sppno.sk | SK NACE: 85590

5. ADRESA SÍDLA/MIESTA PODNIKANIA totožná s adresou odberného miesta

Ulica: Hlavná { Súpisné číslo: 339 | Orientačné č.:

Obec: Zemplínska Teplica 0 7 6 6 4 j Číslo bytu:

totožná s adresou odberného miesta
6. ADRESA NA ZASIELANIE KOREŠPONDENCIE* x totožná s adresou sídla/miesta podnikania

Ulica: Hlavná ] Súpisné číslo: 339

í Zemplínska Teplica 0 7 6 6 4

7. SÚHLAS S ELEKTRONICKOU FAKTÚROU
Súhlasím so zasielaním elektronickej faktúry na e-mailovú adresu:

8. TARIFA*1'

T1 T2 T3 T4 T5 : ^ T6 _. T7 ; T8 Predpokladaný ročný odber plynu*:

9. POŽADOVANÝ TE~RMÍN ZAČATIA DODÁVKY2' Dátum: ° .1 /

kWh

2 0 2 3

10.SPÔSOB ÚHRADY FAKTÚR
A PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

11. PERIODICITA ÚHRADY
PREDDAVKOVÝCH PLATIEB

Súhlas k inkasu35 x Príkaz na úhradu4

; Peňažný poukaz „U"

12. BANKOVÉ SPOJENIE ODBERATEĽA
IBAN: S K 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

x mesačne polročne Požadovaná výška preddavkovej
... štvrťročne . ročne platby: EUR

3 8 4 7 5 5 SWIFT-BIC:

13. CENA A VIAZANOSŤ ZMLUVY Viazanosť zmluvy*: x 12 mesiacov 24 mesiacov 36 mesiacov

* Cenník INDIVIDUAL Viazanosť od51: 0 1 / 0 1 2 0 2 3 3 1 1 2 2 0 2 3

14. PODPIS
DODÁVATEĽ:

Meno a priezvisko: Ing, Michal JÄIoviar

Funkcia: riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis:

Dátum platnosti:

ODBERATEĽ:

Meno a priezvisko; Ing. Ivan Seňko

Funkcia: riaditeľ_podniku
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, ZeropKnska Teplica, 076 64
IČO :31256481 (D DIČ: 2021710592

Dátum podpisu Odberateľa: 08 12 2 0 2 2

povinný údaj



15. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajóíanke 8591/48, 010 47 Žilina, IČO: 51 8S5 467, zapísa-
nej v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10956/1. (ďalej len: .prevádzkovateľ") na účely poradenstva informovania o pre/; ,-ich a akciách prevádzkovateľa
a spolupracujúcich tretích strán, a ío poštou, telefonicky alebo elektronicky. Súhlasím, aby prevácbk e na základe analýzy informácii o mnou využívaných
produktoch, službách a mojich preferenciách a zasielal mi persotializované marketingové p ) .i! ftiojimaáujmom a potrebám. Súhlas, klorý udeľujem na ob-
dobie od jeho udelenia dá 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sa vztahuje na identifikačné a kontaktné údaje a tiež údaje vyplývajúce zo zmluvného
vzťahu s prevádzkovaíetom. Tento súhlas je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Potvrdzujem, že pred udelením súhlasu som bol/-a
ínformovaný/-á o podmienkach spracúvania moiich osobných údajov a právach dotknutej osoby a tieto podmienky sú dostupné na wwv/.sse.sk v časti Ochrana osobných údajov
a tiež o skutočnosti, že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Podpis: ...

Viac informácii nájdete v zákazníckych centrách Dodávateľa alebo na www.sse.sk.

ZMLUVU DOJEDNAL (uvádza sa zástupca Dodávateľa oprávnený dojednať zmluvný vzťah):

Meno a priezvisko: Vladimír Lučkanič Osobné číslo: 50069

Článok 1, Predmet zmluvy
1.1. Zmluvou o združenej dodávke plyn; S3 Dodávala' plynu záväzne dodávať ptyn Mcersáovi plyny v dohocMo""

množstve, zabezpečiť distribúciu plynu ds odberného mieste Odberateľa plynu wátase súvisiacich sfožefc, kíon>>
zmluvré strany rozumejú a; zabezpečenie prepravy s usklacŕovanie pfynu a Qre»aaŕ zodpovamosť za Ähýfc
Odberateľa plynu s Odberate' plyne sa zaväzuje zaplať Dodávateľovi plynu cena za dodaný plyn a súvisiace
služby.

11. Dodávka plynu tade uskutočňovaná podlá zákona č. 251/2012 Z. 2, a energeťke 2 D zmene a ooptneni niekto-
rý* zákonov (dafej ten .Zákon o energetike") a platných Obchodných podnierok dodávky plynu pre pcdnkateicv
a organizáte - mabodber (ďalej len ff \ Tie:a OP Odberate' obdržal pri podpise Zmluvy, occzra'ä sa s i*
obsahom, ktorému porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať.

* 3. Dodávka plynu je splnené umožnením Odtjeralei'avi odobral plyn i distribučnej siete príslušného prevadzkova-
!efe o'istňoučtiej siete, ku ktorej je odberné miesto Odberateľa pripojené 'cŕatej len ,PDS"! do odberného nésta
Odberateľa.

' A. Pokiat v íejto Zrrkwe ríe ;e uvedené inak, distribúciu plynu zabezpečí Dodávate! pre Odberateľa v rozsahu a za
podmienok uvedeným v platnom Prevádzkovom poriadku PDS (ďalej ten .Prevádzkový poriadok"), ktarý bol
schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej repubíky (ďalej ten „ÚRSC", Prevácz«ový ponadok
v platnom znsní je spravidla zversjnerý na webovom s;dle PÔS.

. 1.5. Spôsob oznámenia lemv'nu výmeny určeného meradla a informáciu s dôvodoch výmeny uráného meradla usta-
novuje § 76 odsek 10 Zákona o energetike, t j. m plánovanej výmene určeného meradla bude Smv'n oznámený
písomne aspoň- 30 dri vopred, to neplatí, ak Oéoerale* súriasi s neskorším oznámením termínu plánovanej vý-
meny určeného meradla.

1.6. Dodávateľ Dôslednej ňätarce je povreý dodávať plyn odt-eMie'om plynu, klan si prôsjw k s«fi a ktorých do-
dávate? strafil spôsobte: dodávať plyn podfa § (8 odsek 6 Zátena o snersefe alebo ak dôjde k zástave™
procesu zmeny dodávate'a plynu s zároveň 'm dňa prenišeria dodávok plynu nemajú zabezpečenú dodavku ŕv>i
spôsobor í •. . • ótarce je povinný dodával' plyn najviac počas troch meračov, Dcdávxa po-
slednej inštands začína oraní raáedujúom po dni v Móram pôvodný dodávate' straSI spôsobilosť dodávať plyn.
Staäočncsf, že dodávstel plynu stratí spôsobilosť dodá ár plyn pódia § 18 :dse< ôZakana c energetika alebo ak
dôjde K zastaveniu procesu zmeny dodávatsfa plynu a zároveň adberatet plyry ku dňu prerušenia dodavok plynu
nemá zabezpečení} dodávku iným spôsobom, oznam.' odberaleíov bezodkfedíte prevádztovatŕ saté, de ktorej ja
osbetatel plynu pnpojený, a to v rozsahu podá Vyhlášky ÚRSO č, 242913 Z. z., ktoraĽ sa ustanovujú pravidlá pre
fungovanie vnúaméha trhu s elektrinou a pravidlá pre lungovsie vnútorného trhu s plyncp v platnom a úärwi
znení (datej len Pravidlá tmu"), tnícrmácia koncovým odberateľom plynu o začiatku doéévsy poälednäj inštancie
obsahuje poučenie o dôvodoch vzniku dodá* poslednej retande. dobe jej ťvam'a a možnostiach jaj ukončené.
Dodávateľom poslednej inštancie je držiteľ povolenia m dodávku plynu, ktorý docáva plyn koncovým odberateľom
plynu, ktorého rozhodnutím určí Grád pre regulácii šéfových odvetví. Režní dodávky poslednej inštancie je upra-
vený í § 18 Zákona o energetike a v § 76 Pravidiel trhu.

Článok 2, Doba trvania zmluvy
2, t Zmluva nadobúda platnosť dňaj jsj podpisu oboma zmluvnými stranami a -jzatvára sa na oobu irott, kiorá js

dohodnutá v časti Zmluvy Csna a viazanosť zmluvy. Zvolená ťoba trvania ZmĽvy začína plynúť odo dňa začatia
Dodávky plynu íúčinnosf Zmluvy). Zmluvnéstrany sa v súlade s § 47a cdse* 2 Obäanskeln zákonní*,'
povinne zverejňovaná zmluva nadobúda ú£r.ncsť po jej zvaným, a lo dňom začaliď Dodávky plynu. Zmluva sa
p'redläjä o oobu ďalších 12 mesiacov, a to aj opakovane, poMa' nieíorá zmluvná strana najneskôr 3 mesiace pred
uplynutím rohy trvania Zfrlvy ŕrute; zmluvnej Sfsne písomr* näoznámi, že s prefenim éot̂  trvarta Zmluvy
nssúhlasi. Ustanovenia tchto bcdi. Zmluvy sa nevzťahujú pre prípad uvedený v bode 22. tejto Zrriuvy.

2.2. VprípädejžeOteratsľobdräbostranyWáyatefapodpî iZmta
získal 2 jeha listového sídla (Zmluva môže byf zo strany dodávateľa podpísané a- meďanickými prostriedkami),
zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda datnosť za súĎasnéhg sphenía dvocti podirisenDk, a M že Zmtjsu
podpíše aj Ckfteratet, čím Zmluvu prijíma a vj|adruis s ňou súhlas, s Odberatst dnjEbare podpísanú Zrntua
doručí' OodávateTovi na adresu Dodávateľa uvedenú v zánlav: tejto Zmbvy. V Dripade, že sa Zmkiva stane fjaťuu
v zmysls predchádzajúce velyi uzatvára sa na dabti urftú, klora je dohodnutá v astí Zpitoy Cena a viazanosť
zmluvy. Zvolená doba trvania Zmluvy zatína plynúť odo dfta začalia Dodávxy dym. (úännasf ZWiríyi Zmliiva sa
predEujs o dobu d's&ch 12 mesiacov, a to aj opakovane, pokB? -iieisorá zmÍMiá stena najnesfeôf 3 mesiace pred
uplynutím doby írvartia Zrnový druťe: ziTitji,re: srane p:scmne naoznámi, že s predtženín! doby trvania Zmluvy
nesúhlasí. Zmlrnié strany sa v súlade s § 47a ocsek 2 Občianskeho zákonr.ka cohcdl že yams zverejňovaná
zmluva nadobúda účinnosť po jej zverejnení, a to dmm začalia Dodávny pt/ru.

2.3. V prípade, že dôjde k ukončeniu Zmljvypod'a bacj 2.1. alebo 2.2, a fc tak, že By kukoníeniu Dodávkyplj/nu mato
dôjsť ešte pred prvým možným termínom pte zmenu Occávatela podfa podmienok siancveíiýď Prevádzkovým po-
i adkom pristóréio PDS. Dodávateľ podľa tejto Zmluvy vykoná Dodávku prynu do odcerného miesta Odberateľa dá
dobyprvšnomožnéhoterminuzwenyDodávateľavzmyslePrevsoto
stanovených touto Zmluvou a OP. Dodavku plynu por?a tohto bodu Dodávateľ vykoná, polial Odberateľ najneskôr
3 mesiace preí uplynutím doby trvania Zmluvy naoznámi, že ta Dodávke plynu do dofcy prvého možného terrrthu
zmeny Dodávateľa v zmysle Prevádzkového poriadku ,or:'slušnéto PDS netrvá,

2.4. Zmluvné strany sa doíiorJS, že Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi po podaise Zmluvi- všet-
ku potrebnú súčinnosť, prípadne realizovať úkony v aryste príslušnej präwej úpravy a Prevádzkového
poriadku na to, aby sa Dodávaš! stal dodávate'om pl«ynu do odberného miesta Qcberateia vykonaním
úspešne ľmeny dodávateľa plynu v sútat! e sa Zmluvou jfafej len .ľrasrts dodávateľa') a/aiebD po pod-
pise Zmluvy IB Oíberate" povinný zdržať sa akýchkoľvek úlconoi;. Hore by úspešnej zmene dodávateta

raohí zsibrártŕ, t. j. najľä, ale nielen, ukončenie Zmluvy pred vykonaním zmeny dodávateľa (pokiaľ
Odberateľovi takéto prara nevyplýva zo Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov), vypovedanie
alebo iné uKončenie sptemoerenia ajeteného Dodavateíovi na účely zmeny dodávateta a/alebo na
účely ukončenia zmluvy o združenej dodávke plynt s pôvodným dodávatelom plynu, odvolanie výpo-
vede alebo iného ukončenia zmluvy o združenej dodávke plynu s pôvodným dodávateľom plynu (ďalej
len .oovirnosf poskytnutia súcrmoslľ1). Ak Odberateľ poruš; svoju povinnosť poskylnutia súčinnosti, ta-
kéto porušenie sa považuje 2a podstatné porušenie Zmluvy a Docávatef je oprávnený požadovať od
Odberateľa zaplatenia zr luvnej pokuty vo v îxe 150 eĽr za každé odberné miesto a Odberateľ je povin-
ný takúto zmluvnú pokutu zaplatí. Povinnosť poskytnutia súčinnosti podľa tohto bode Zmluvy nadobúda
účinnosť dňom podpsu Zmluvy obrna zmluvnými stanami. Dodávateľ je oprávnený okrem zmluvnej
pokuty podfa tohto bocu Zmluvy psžacovaf od Odberale-a aj náhradu škody presahujúcu zmluvnú poku-
tu, ktorá porušenírf povinnosti poskytnutia súčinnosti 20 strany Odberaleta Dodávateľovi vznikla.

Článok 3, Cena
3. t, Pokiat sa zmluvné sírany v časti Cena a viazanosť zmluvy nedohodf na inom cem'ku, Odberateľ sa zaväzuje

plyn odoberať a zaplatiť Dodáväietov: za jej dodávku cenu určenú platrým a účinným Cenníkom dodávky plynu
pre podr*a!elov a ofganizáce - maloodber, Qdberate? sa zaväzuje plyn odoberať a zaplaíf Dodávatelovi za
jeňo dodá*u a ií súvisiaca služby cenu určenú platným a účinným zmluvným Cenntom podľa prvej vety s tým,
že Sadzba za adcbratý plw - služby obchodníka (SCPo) a F;«rá mesačná sadzba - skížty obchodníka (FMSo)
buái poŕas zvolenej doby trvania Zmluvy na fixnej úrovri určenej v Prílete č. 1. V prípade zmeny regulavanýcri
poplatkov alebo zavedenia ncvýcť poplatkov alebo nových dani prísluänými štátnymi orgánmi štátnymi crganm.
Stove'iskej rspubíky (dáta) ten ,SR"), ktoré sa týkajú tejto Zrrfcvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odbsratsla
ich zaiílatenie a Odteratet sa zavážme teta poplatky alebo dare zaplaliť. Dodávateľ má právo požadovať oo
Odbê aiela ̂  zaplatenie zvýšených náidadov, 'ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú uložené rozhocnutam:
štátnych orgántw SR a ktoré Dodávate:" nebude moci ovplyvniť. Cenu regulovaných Doplatkov a cenu za dodaný
plyn sa zaväzuje Qdoeraie! uhradí spôsobom pódia Zflitoŕy.

si. v" pripadá predĺženia oktet Zmluvy podfa či. i. bod 2.1. alebo 2.2. Zmluvy sa Odberatel zaväzuje plyn odo-
berať a zaplaliť Dodásaíäfovi za jeno dodávku cenu určenú platným a úSnným Cenníkom dodavky plynu pre
podtitatäľov a organizácie - rrdoodte', pokial sa zmluvné strany v čas!; Cena a viazanosť zmluvy nedohodli
na inom cwito. V prípade, že sa Zmluva uzatvára scésocom pódia bodu 11. ateco 12. Zmluvy a súčasne sa
zmluvné sírany dohodl na inom cenníku ako m Cenník dodávky prynu pre podnikateľov a orcjanizácä - rslo-
íc'bsr, bez oh'adu na ŕaSie ustanovenia tejto Zmluvy; ak bola Zmluva doručená do sídla Dottóvatela v lehote
určenej Docévateíori' pre pdjaí e msho cenníka, ZpJuva raťobtdrs ličinrsosť a cena poďs tohto iného cenníka
sa uplatní až od prvéňo dňa mesiaca, nasledujúceno po mesiaci, kedy sa Zmluva siala pWnoy spôsobom uve-
saným v bode 2.2. Zmluvy alebo neskoč dohodnutý deň. Do konca trvama doby viazanosti pôvodnej Zmluvy sa
uplatni pôvodný zmluvne dohodnutý cenník a po uplynutí teits doby do ona îhu nadobudnutia účinnosti novej
Zmluvy sa uptetni Cenník dodávky ptyra pre oodnteteľov a organizácie -mataodbEr.

j. 3 D-cdavaiel je povmý dodržiavať štandardy kvality dodávky plynu vrátane ich vytodpctovanís podlá osobitného
právneho predpisu vydanéno ÚRSO, ktorým sa ustanovujú štandardy kvality pre dodávaný plyn.

Článok 4. Záverečné ustanovenia
4.1 Neoddefcetnoa súčasťou tejto Zmluvy sú:

a) Čerí*
bj Údaje c cdurom miests s dohodnutý dnjh tanfy pre všetKy odberné m^ssta, ak sa s ftfceratefar. uzatvára

IT trvá na viac odbämýcn m.est,
':! Obchodré codrien^ dodávky plynu.
a j Doťoca o platbách za odobratý, ale zaťal MvyfakSif ovaný p^T - faktúň-
PnW.a dj buce Odbeatstow zastená bezadkladns po dni začafe Dodávky plynu poďa Zmkwy.

42. Táto Zmkiva p vynotovená vdíoch vyhatoŕetía* splatestoa oňjtób, zktorýct! každé z-rtuvná strana do-
stala fo jednofT' vyhotovení.

4.3. Zml'vnš síra1!}' tými; vplssujú, Js títo Zrnto uzanárajj po jej dôkladnom prečítaní', sfcbodne, na základe
vlastnej vófe, vážre a nie v liesni, ani za zjavne nevýhodných podmienok.

4.4. Fyzcké jsooy, ttrt Zmluvy uzatvárajú ŕ êne jmtnatvých zrnkrvných strán, týmto vyhtesup, žs sú plne opráv-
nené na platné uzavrite Zmfcvy.

4.5. Pocpisorr, tejto Zr-luvy s zaôatkorí- Dodavky plynu podlá tejto Zmluvy stráca pbtnost predchádzajúca Zmluva pre
odberné miesto uvedené v tejto Zmkive.

4.6. Dodávate! oznám' Odberateľov: navrt zmeny sny na:neskôr 15 dní pred začiatkom plynutá výpovednej lehoty,
ktorej dĺžlo js v prípade zmtivy na dobu naur&ti jeden messc. Výpovedná letiota začína plynút oc prvého dňa *
mesaca nasledujúcehc po doručení písomnej výpovede zmluvy a združené dodávke plynu uzatvorenej na dobu
neurčitú a skonči sa uplynutlr postednéha dňs príslušného mesiaca, K oznámeniu návrhu zmeny ceny vo fft-
šie uvedenej lehote dôjde vžo'y, ak písomnú výpoveď podá Dodávate!. V prípsde, ak pisom výpoveo' zmluvy
o združenej dačávke plyr,u uzatvorenej na c'obu neuríítú podá Odoe'aief, Dodávateľ oznámi Odbera'.eícvi ná-
wit zmeny ceny v prípade, ak Odberateľ doručí Datóvalefovi písomnú výpoved do času, keí je možné zo síra-
ny Dodásateía oooslat oznámenie návrhu zmeny rany vo vyššie uvedenej lehote (obvykle, ak je výpovac" doru-
čená do 19. dna kalendárneho mesiaca),

4.7. Ostatné vzťahy touto Zmbvou neupravené sa riadia Zákonom o energetika, OP a všeobecnými usänoveniam:
Ooehcéiého zákoľr'fa. Zmluva sa riadi právnym poriadkom SR.

1) Zmluvné strany sa dohod/i, že Odberateľovi bude priznaná tarifná skupina, 3 to na základe predpokladaného ročnéha odberu plynu, ktorý Odberatef uviedol v tomto zmluvnom
foímulári. V prípade, že Odberatef uviedol predpokladaný ročný odbef a súčasne požiada/ o tarifu, ktorá nezodpovedá predpokladanému ročnému odberu, zmluvné strany sa
dohodli, že Dodávateľ urči Odberateľovi tarifnú skupinu, Mora prislúcha predpokladanému ročnému odberu. V prípade, že Odberateľ požiadal o tarifu, ktorú nie je možné priznať
z dôvodu platnosti aktuálne platnej tarifnej skupiny, bude Odberatehvi priznaná distribučné tanfa na základe aktuálne platnej distribučnej zmluvy. Požadovaná tarifná trieda bude
Odberateľovi priznaná po uplynutí doby platnosti aktuálne platnej distribučnej zmlu'/y (zmena na nižšiu tarifu pri zrnsne odberateľa).

2) Ak pre vás nieje dôležitý konkrétny tennín, údaj nevypĺňajte, začiatok dodávky budeme realizovať k najbližšiemu možnému termínu.
3) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa a doložiť vypísané í/aôVo Mandát pre inkaso SEPA.
4) Pri uvedenom spôsobe úhrady je potrebné uviesť bankové spojenie Odberateľa.
5) Pole „Cenník" a ,Viazanost od" sa vyplní len pre prípad predĺženia viazanosti Zmluvy podlá bodu 3.2. Zmluvy, a lo v prípade, ak si zmluvné strany dohodli iný cenník ako

Cenník dodávky plynu pre podnikateľov a organizácie — maloodbor na príslušný kalandárny rok.



PRÍLOHA C. 1:
ZMLUVNÝ CENNÍK DODÁVKY PLYNU
pre podnikateľov a organizácie - maioodber - fixná cena

Ceny v tomto cenníku sú platné pre zákazníkov, ktorí majú so Stredoslovenskou energetikou, a. s. uzavretú platnú a účinnú
zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu 12 mesiacov na základe individuálnej cenovej ponuky.

^liJJBť
1 0,17544 0,0029 0.0042

1 0,17544 0,0029 0,0042
1 0,17544 0,0029 0,0042

1 0,17544 0,0029 0,0042
1 0,17544 0,0029 0,0042
1 0,17544 0,0029 0,0042

1 0,17544 0,0029 0,0042

1 0,17544 0,0029 0,0042

TI

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Tl_ 12 MJNDIVIDUAL

T2_12M_INDIVIDUAL

T3_ 12 MJNDIVIDUAL

T4_ 12 MJNDIVIDUAL

T5_ 12 MJNDIVIDUAL

T6_ 12 MJNDIVIDUAL

T7_ 12 MJNDIVIDUAL

T8 12 M INDIVIDUAL

0-2138
2138-18173

18173-42760
42 760 - 69 485
69 485 - 85 000
85 000 -100 000

100000-300000
300 000 - 641 400

Ceny sú uvádzané bez DPH,

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.: ODBERATEĽ:

Meno a funkcia: ing. Michal jaloviar
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Podpis a pečiatka:
L/

Dátum:

Ing. Ivan Seňko

Funkcia: riaditeľ podniku
Školský pofnoliospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO: 31256481 ® DlC : 2021710592

0 8 12 2 0 2 2

www.sse.sk

STREDOSLOVENSKÁ



STREDOSLOVfNSKA
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Príloha č. 2: Údaje o odberných miestach Odberateľa
Odberné miesto

POD kód odberného miesta Názov odberného miesta Adresa odberného miesta

SKSPPDIS1 1 1 09541 95 Hlavná 455, 07664 Zemplínska Teplica

SKSPPDIS1110954197 Hlavná 339, 07664 Zemplínska Teplica

SKSPPDIS11 10000838 Hlavná 459, 07664 Zemplínska Teplica
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Predpokladaná ročná spotreba

v kWh m3

1 3 000

36000

112000

(

Dohodnutý

druh tarify

T2

T3

T7

Školský pofnot
Hlavná 339, Že
100:3128648

Číslo zmluvy

ospodársky podnik, n.o.
rapKnska Teplica, 076 64

© DIČ: 2021 71 0592


