
SLOVENSKÝ 
PLYNÁRENSKÝ 
PRIEMYSEL,a.s. 

Zmluva o dodávke plynu ev. č. 950447 
pre odberateľov kategórie maloodber zo dňa 1.07.04 

Zmluvné strany 

Dodávate!': Odberatel': 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OBECNY URAD 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 076 72 Vojany 

akciová spoločnosť, reg .súd OS Ba l, odd.Sa. vl.č.:2749/B 
adresa kontaktného miesta: 
Plynárenská 4, 071 01 Michalovce 1 
Zastúpený (meno,funkcia) Zastúpený (meno.funkcia) 
Ing. Juraj Horváth Czinke štefan 
Ing. Rastislav Kupka starosta obce 

IČO: 35815256 Dlč: 2020259802 lčO: 0000332127 DIC: 
OKEČ: 40220 IČ DPH: SK2020259802 OKEČ: 75110 IČ DPH: 

Štátna príslušnosť: 

Bankové spojenie: Bankové spojenie 1. : VUB TREBISOV 
Banka: VUB A.S. č. účtu : 3024-622 / 0200 
č. účtu: 1001114-151 l 0200 Bankové spojenie 11.: 

č. účtu: l 

Vybavuje: Ing. Hirešová Helena Vybavuje: CZINKE STEFAN 
referent starostlivosti o zákazníka (),% 
Kráľovský Chlmec telefón: 09496395234 
Mierova č. 2461/20 fax: 09<ffi6395234 

telefón: 056/6323790 05G 
fax: 
Odberné miesto: Obec: Ulica: 
KULTÚRNY DOM Vojany Laborecká 
A MODLITEBŇA PSČ a pošta: č.orient. : l č .súp . : 

076 72 Vojany 

Telefón: l Fax: l E-mail: 
0949/63329 

Adresa pre poštový styk: (ak odberateľ požaduje doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania) 

Obec: l PSČ a pošta: 

Ulica: 

č.oríent.: l č.súp.: 
Telefón: Fax: l E-mail: 

Spôsob platby: Predpokladaná ročná spotreba v m3
: l Evidenčné číslo zmluvy: 

PREVODNÝ PRÍKAZ 4000 950447 
- -· V pnpade, ze odberateľ nre je vlastmkom nehnuteľnosti predloz1 p1somny suhlas vlastnrka dotknutej nehnuteľnosti. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre dodávateľa a odberateľa. 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Obchodné podmienky a prílohy: č. 1 . Preddavkový kalendár, 

č.2. Montážny list meradla 
Platnosť obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok dodávateľa, o ktorých dodávateľ upovedomí 
odberateľa písomne alebo iným vhodným a preukázateľným spôsobom a to minimálne 30 dní pred ich účinnosťou . 
Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami dodávky plynu a správnosť uvedených údajov. 

za dodávateľa: 

Michalovce dňa ... ~ .. C?..~.: .. ~q'7 
sLOVt:N<:K~ PLY~. P..' .... K~ l'~'d,ľiSEl. a.s I(Jt,. 

·················8d~!~{~~Ä~\~t-:~~~26··························· · ··· 
referent st~Postlivosti o zákazníka 

za odberateľa: 
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