
slidu Bratislara I., oddi€l sa, vložka číslo; 2749ts

Dodávatel': Odberatel':
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44la,825 11 Bratislava

akciová spoločnosť, reg.súd OS Ba l, odd.Sa, vl.č.:2749lB
adresa kontaktného miesta:
Kežmarská 352419,058 01 Poprad 1

základná škola s materskou školou
Bijacovce 5
053 06 Bijacovce

Zastúpený (meno,funkcia)
lng.Juraj Horváth, štat.zástupca
l ng. Rastislav Kupka, št.zástupca

Zastúpený (meno,funkcia)
petreková Monika paedDr
riaditel'ka

lCO: 35815256 DlC:2020259802
]KEC.4O22O tČ opH:SK2020259802

lCO: 0037942697 DlC:
oKEČ: 80102 tČ opH:
Štátna príslušnosť:

Bankové spojenie;
Banka: VUB BRAT|SLAVA
č účtu: 'l001106-151 / 0200

Bankové spojenie l.; VUB
č.účtu: 1891331659 / 0200
Bankové spojenie ll.:
č.účtu: /

Vybavuje; Slobodová, Dzuriková
referent starostlivosti o zákazníka
Zák. centrum Spišská Nová.Ves
Zimná 44,052 01 SP|SSKA NOVA VES

te|efón: 0531442 3749,442 3874
fax,.

Vybavuje:

teleíón:
fax:

odberné miesto:
Zák|.šk,s mat.školou

Obec:
Bijacovce

Ulica:
Bijacovce

PSC a pošta:
053 06 Biiacovce

C.orient.: 
I 

C.sUn.:

TeIefón: Fax: E-mail:

Adresa pre poštovÝ stvk: (ak odberatel' požaduie doručovanie na adresu odlišnú od sídla/miesta podnikania)

Obec: PSČ a pošta:

Ulica:

Č.orient.: č.súp.:

Telefón Fax: E-mail:

Spósob platby:
PREVODNY PRlKAZ

Predpokladaná ročná spotreba v m
1 7000

Evidenčné číslo zmluvy:
904551

V prípade, že odberatel'nie je vlastníkom nehnutel'nosti vlastn dotknutej nehnutelnosti

W**r..&**
Akciová spoločnost'je zapísaná v obchodnom registŤi

okresného slidu Bratislara I.. oddi€l sa. vložkaíÁ|o| 2749lR

Zmluva o dodávke pIynu ev. č. 904551 1cc4
pre odberatel'ov kategórie maloodber zo dňa 1.09,04

Zmluvné

za odberatel'a:

petreková Monika paedDr
riaditel'ka

arkíidňá,§§ólá, 
,

c ímbrlkou lkolou

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre dodávatel'a a odberatela,
Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy sú Obchodné podmienky a prílohy: č,1. Preddavkový kalendár,

ě.2. Montážny list meradla
Platnost'obchodných podmienok zaniká účinnosťou nových obchodných podmienok dodávatel'a, o ktoných dodávatel'upovedomí
odberatel'a písomne alebo iným vhodným a preukázatel'ným spósobom a to m|nimálne 30 dní pred ich účinnosťou,
Odberatel'svojim podpisom potvrdzuje súhlas s obchodnými podmienkami dodávky plynu a správnosť uvedených údajov.

za dodávatel'a:
1 .i "1 -

V PoPRADE ana ,..i......|.......: .:..:|.

referent starostl ivosti o zákazníka

ffil 06 Bhovo 5
čo:37 912al7

D|č:202 188 9014
-2-

- Éii,{.i


