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ZM LUVA

O ZDRUZENEJ DODAVKE ZEMNEHO PLYNU PRE MALOODBER č. 1120530
( ďalej len „ Zmluva" )

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Názov:
Sídlo:

Energie2, a. s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Zastúpený:

IČO:
Dlč :

IČ DPH:

Mgr. Dušan Vlnka - člen dozornej rady

46 113 177
2023235225

SK2023235225

Bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK79 1111 0000 0011 5284 8056
'
Zapísaný:
Obchodný register Okresný súd Bratislava, oddiel Sa, vl.c .5389/B
Povolenie Úradu pre reguláciu sietových odvetví č. 2011P 0160 na predmet podnikania. plynárenstvo v
rozsahu „dodávka zemného plynu".
ďalej ako „Dodávateľ“

Názov:
Sídlo :
Zastúpená:

lčo:

Obec Rudinská
Rudinská č 125, 023 31 Rudina
Ing. Jozef Svirík - starosta obce

a

OO 314 277

Bank. spojenie: VÚB, a.s.

Č. ÚČÍU (IBAN)I SK61 0200 0000 0000 1142 6322
E-mail:
starosta@rudinska.sk

Tel. kontakt:
0908 932 306
Zapísaný:
ďalej ako „ Odberateľ'

článok l.

Predmet zmluvy

2.

3.
4.
5.
6.

Predmetom zmluvy je záväzok Dodávatel'a Opakovane poskytnúť Odberatel'ovi združené služby dodávky plynu
(ďalej len „združené služby"). t. j. dodanie dohodnutého množstva plynu a zabezpečenie distribúcie plynu v
kvalite garantovane] technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy - prepravu plynu, distribúciu
plynu azabezpečenie ostatných distribučných služieb (ďalej len „distribučné služby") do odberného miesta
(ďalej len „OM") Odberatela.
Dodávka plynu je splnená prechodom plynu z distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku
ktorej je odberné miesto dodávateľa pripojené do odberného miesta Odberateľa t.j. prechodom plynu cez
odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv kdodanému plynu a
nebezpečenstvo škody.
Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, distribúciu plynu zabezpečí subdodávateľská spoločnost' pre
Dodávateľa v

rozsahu

a

za

podmienok

uvedených

v

platnom

Prevádzkovom

poriadku

príslušného

prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Odberateľ sa zaväzuje opakovane odoberatI plyn a platiť Dodávatel'ovi cenu v zmysle tejto zmluvy. Odberateľ
sa zaväzuje zaplatit' Dodávatel'ovi za dodávku plynu, za distribúciu` ako aj za ostatné regulované položky a
poplatky podľa cenníka služieb príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS").
Dodávka plynu je garantovaná.
Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení", ktorú
Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.

článokll.

Doba platnosti zmluvy
Základné údaje:
1.

2.

Dátum začiatku dodávky:

Dátum ukončenia dodávky:

01.05.2017, 06:00

01.05.2019, 06:00

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom 01.05.2017 o 06,00
hod. a uzatvára sa na dobu určitú do 01.05.2019 do 06,00 hod.. Platnosť sa predlžuje na dobu 12 mesiacov a to aj
opakovaneI pokial' zmluva nie je vypovedaná jednou zo zmluvných strán s výpovednou lehotou tri mesiace pred
ukončením platnosti zmluvy.

