
Číslo zmluvy: P0328/2012 

Zmluva o dodávke plynu 
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich 

služieb, uzavretá v zmysle ustanovení § 18 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v spojení s § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi: 

M A G N A E.A. s.r.o. 

Osoba oprávnená konať: Ing. Lukáš Moravčík. konateľ 
Martin Ondko. konateľ 
(v mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne) 
Ing. Jozef Ondrcička, výkonný riaditeľ 

(v mene spoločnosti koná na základe osobitného splnomocnenia) 

Sídlo: Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany 

IČO: 35743565 

DIČ DPH: SK2020230135 

Bank. spojenie: 2622738682/1100 

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 16570/T 

(ďalej len „dodávateľ") 

Osoba oprávnená konať: 

Sídlo/Bytom: 

Korešpodenčná adresa: 

IČO/Dátum narodenia: 

DIČ DPH: 

Bank. spojenie: 

Kontaktná osoba: 

Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom 

Mgr. Helena Nechalová 

Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 

Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 

36126721 

2021622570 

9019039002/5600 

Mgr. Helena Nechalová 465465350zskamenec@gmail.com 

Údaj o zápise: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu , oddiel, vložka č. 

(ďalej len „odberateľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy: 
a) dodávať plyn do odberných miest odberateľa špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy ( ďalej len 
„odberné miesto") za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach 
vydávaných dodávateľom, ktorých znenie platné a účinné v deň podpisu tejto zmluvy tvorí prílohou č. 2 
tejto zmluvy (ďalej len „VOP"), 
b) prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto voči zúčtovateľovi odchýlok, 
c) zabezpečiť pre odberateľa distribúciu plynu a služby spojené s dodávkou plynu (ďalej len "distribučné služby"). 

2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok odberateľa dodaný plyn odobrať a zaplatiť za jeho dodávku a za distribučné 
služby cenu špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy. 
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