
1.

2.

2.1

DIČ

odd.:

tel.:

2.2

DIČ

odd.:

tel.:

3.

4.

4.1

4.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

4.3 Pri plnení tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné postupovať dobromyseľne, poctivo, v súlade s ustanoveniami VZPP a vzájomne sa v rámci súčinnosti informovať 

o všetkých podstatných okolnostiach majúcich vplyv na plnenie tejto Zmluvy

Kontaktná osoba Beáta Takács

Všeobecné obchodné podmienky a prílohy k zmluve

Jednotková cena za dodaný plyn je dohodnutá sumou vo výške: 0,015100 EUR/kWh

Predmet zmluvy:

Záväzne dohodnuté podmienky a pravidlá fakturácie obsahuje najmä čl. IV. VOP.

daň z pridanej hodnoty v aktuálnej sadzbe, ak sa uplatňuje.

(v ďalšom texte jednotlivo označovaní ako „Zmluvná strana“, „Odberateľ“, „Dodávateľ“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Neoddeliteľnou a pre Zmluvné strany záväznou súčasťou tejto Zmluvy sa podpisom Zmluvy stávajú všetky jej prílohy a to: 

- Príloha č.1 – Všeobecné obchodné podmienky ("VOP"), účinné odo dňa 01.06.2020; 

- Príloha č.2 – Cenník ostatných služieb; 

- Príloha č.3 – Cenová príloha. 

Zákazník svojím podpisom prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými prílohami. 

Pojmy používané v Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú význam podľa VOP, ibaže im je priradený odlišný význam podľa tejto Zmluvy.

Touto Zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje dodať Odberateľovi do jeho OM uvedených v tejto Zmluve plyn v dohodnutom množstve podľa podmienok produktu 

uvedených v Zmluve, prevziať na seba zodpovednosť za odchýlku Odberateľa, zabezpečiť nevyhnutnú distribúciu, prípadne prepravu a skladovanie plynu pre 

Odberateľa ak je to osobitne v Zmluve dohodnuté a previesť vlastnícke právo k dodanému plynu na Odberateľa.

Odberateľ sa zaväzuje plyn v dohodnutom zmluvnom množstve (ďalej len „ZM“) a v rámci denného maximálneho množstva odobrať (ďalej len „DMM“) ak sa 

uplatňuje, prijať do svojho vlastníctva a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú Celkovú cenu v zmysle čl. III. VOP a ostatných ustanovení VOP, ktorá sa skladá z 

nasledovných položiek:

BIC/SWIFT

10

cena za distribúciu, prípadne prepravu a skladovanie plynu, podľa tabuľky v prílohe č. 3.

fixný mesačný poplatok podľa tabuľky v prílohe č. 3

spotrebná daň z plynu v aktuálnej sadzbe a

cena za dodaný plyn,

odplata za prevzatie zodpovednosti za odchýlku Odberateľa,

Nitra

+421 36 7532220 e-mail: obec@novavieska.sk

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Valéria Geri Funkcia: starosta

Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu:

Obchodné meno: Obec Nová Vieska Obec

---Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu: --- --- vložka č.:

SK86 5600 0000 0038 0725 3002 BIC/SWIFT KOMASK2X

Sídlo:
Ulica:

Číslo:

Obec: Komárno PSČ:

IČ DPH:

Kontaktná osoba

32702/N

Konajúci prostredníctvom: Zsolt Ferenc KOVÁCS

Nová Vieska Číslo: 294

Bankové spojenie: SK45 0200 0000 0041 9353 8154

10023

Ulica: Záhradnícka

CYS - 2011 - 

IBAN SUBASKBX

Obec: Nová Vieska PSČ: 943 42

Tihamér Gyarmati e-mail:

Sro

945 01

vložka č.:

Odberateľ:

Právna forma:

IČO: 00309141 2021060569

Bankové spojenie: IBAN

uzavretá v zmysle § 269 ods. (2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 77 ods. (11) Vyhlášky ÚRSO 

č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s 

plynom v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluva o združených dodávkach plynu

tgyarmati@cyeb.sk+421 905 449 199

Funkcia: konateľ

Číslo zmluvy:

Sídlo:

Zmluvné strany:

Obchodné meno:

Dodávateľ:

CYEB s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzenýmPrávna forma:

IČO: 46 851 658 2023607817 IČ DPH: SK2023607817

CYEB s.r.o.

Záhradnícka 10, 945 01 Komárno

www.cyeb.sk  ●   info@cyeb.sk

Tel. +421 (0) 35 202 89 22  ●  Fax +421 (0) 37 230 29 07

Obch. register: OS V Nitre, oddiel: Sro, vložka č.: 32702/N
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5.

6.

7. Údaje týkajúce sa Odberného miesta Odberateľa:

7.1 Identifikačné údaje OM:

P.Č.

1

2

3

4

5

7.2 Zmluvné množstvá a ďalšie parametre OM:

P.Č.

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

Ja
n

u
ár

Fe
b

ru
ár

M
ar

ec

A
p

rí
l

M
áj

Jú
n

Jú
l

A
u

gu
st

Se
p

te
m

b
er

O
kt

ó
b

er

N
o

ve
m

b
er

D
ec

em
b

er

1 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

3 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

4 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

5 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

8. Predpokladaný ročný odber plynu Odberateľom: kWh

9. Záväzok minimálneho ročného odberu plynu: 60% , t.j. kWh

10. Hranica maximálneho ročného odberu plynu: 140% , t.j. kWh

11. Trvanie zmluvy:

od: do: /

12. Fakturačné a platobné podmienky:

Pri plnení tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné postupovať dobromyseľne, poctivo, v súlade s ustanoveniami VZPP a vzájomne sa v rámci súčinnosti informovať 

o všetkých podstatných okolnostiach majúcich vplyv na plnenie tejto Zmluvy

100

SPOLU

[%]

100

100

100

M3

M7

M3

M3

M1

Tarifa OM 

podľa PDS

Periodicita čiastkových faktúr MO.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude vystavovať počas účinnosti zmluvy vyúčtovacie faktúry za dodávku plynu, ako aj čiastkové faktúry spoločne pre všetky 

odberné miesta odberateľa identifikované v bode 7. tejto zmluvy.

Mesačná

30 dní

30 dní

SKSPPDIS000210201953

SKSPPDIS000210201955

Adresa OM

Nová Vieska, 55, 943 42, Nová Vieska

Nová Vieska, 25, 943 42, Nová Vieska

Nová Vieska, 31, 943 42, Nová Vieska

ÁNO

Začiatok dodávky Koniec dodávky

1.1.2021 31.12.2022SKSPPDIS000210201953

SKSPPDIS000210201954

POD:

SKSPPDIS000210201954

Kategória odberateľa:

SKSPPDIS000210201957

SKSPPDIS000210201952

31.12.2022

Maloodberateľ (MO)

Účel použitia odobratého plynu: Na vlastnú spotrebu

Názov OM

Obec Nová Vieska

Obec Nová Vieska

Obec Nová Vieska

Obec Nová Vieska

Obec Nová Vieska

Nová Vieska, 245, 943 42, Nová Vieska

Nová Vieska, 294, 943 42, Nová Vieska

1.1.2021 31.12.202227 823                   

P.Č.

V prípade Odberateľa kategórie VO technologického charakteru (ďalej len "VO-TECH"), alebo Odberateľa kategórie VO vykurovacieho charakteru (ďalej len "VO-VYK") 

podľa bodu 5., alebo ak aspoň jedno OM Odberateľa je v kategórii VO-TECH alebo VO-VYK, je potrebné vyplniť aj údaje v prílohe č. 4a, alebo 4b tejto Zmluvy.

V prípade Odberateľa kategórie VO sa Zmluvné strany dohodli na podieloch odberu plynu zo ZM pripadajúcich na jednotlivé kalendárne mesiace uvedené v nasledovnej 

tabuľke, a to najmä kvôli potrebe plánovania a vyhodnotenia odberu plynu a stanovenia jednotlivých mesačných platieb:

SKSPPDIS000210201954

M3 100

Typ tarify

SKSPPDIS000210201952

SKSPPDIS000210201953

SKSPPDIS000210201955

Mesačné váhy [%]

SKSPPDIS000210201957

M7

M3

1.1.2021 31.12.2022 na dobu neurčitú

290 269                     

Splatnosť čiastkových faktúr

Splatnosť vyúčtovacích faktúr

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 

Adresa pre zasielanie faktúr uctovnictvo@novavieska.sk

M1

M3

ÁnoSpoločná fakturácia?

ÁnoVystavenie čiastkových faktúr za OM v tarifách MO

124 401                     

207 335                                                

31.12.2022 ÁNO 12 mesiacov

ÁNO 12 mesiacov

31 245                   1.1.2021 12 mesiacov

POD:

SKSPPDIS000210201952

POD:
Ročné množstvo

[kWh]

DMM

[m3]
Spotrebná daň Zúčtovacie obdobie

1                             1.1.2021 31.12.2022 ÁNO 12 mesiacov

12 mesiacov

1.1.2021

ÁNO

SKSPPDIS000210201957

SKSPPDIS000210201955 113 891                 

34 375                   
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13. Spracovanie osobných údajov:

13.1 Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi /

13.2 Odberateľ dáva týmto Dodávateľovi /

14. Záverečné ustanovenia:

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

V mene Dodávateľa: V mene Odberateľa:

V V dňa

Meno a priezvisko: Meno a priezvisko:

Podpis, pečiatka Podpis, pečiatka

Odberateľ udeľuje podpisom Zmluvy Dodávateľovi výslovný súhlas so zasielaním správ, informácií, potvrdení o doručení správ, urgencií a iných oznámení vo veci 

Zmluvy a jej plnenia prostredníctvom elektronických prostriedkov, predovšetkým elektronickou poštou, na elektronický kontakt Odberateľa (spravidla na jeho 

adresu elektronickej pošty, ktorú na tento účel Odberateľ nahlásil Dodávateľovi), pokiaľ má Odberateľ takýto kontakt k dispozícii. Tento súhlas sa vzťahuje aj na 

zasielanie obchodných oznámení v elektronickej aj v písomnej forme vo veci dodávok plynu a súvisiacich plnení poskytovaných Dodávateľom Odberateľovi.

Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, nie pod nátlakom a nie za nevýhodných podmienok, jej obsah, vrátane obsahu príloh, 

ktoré sú súčasťou Zmluvy, je určitý a zrozumiteľný, Zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a na dôkaz toho Zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

Odberateľ týmto udeľuje plnú moc Dodávateľovi, aby za neho konal vo veciach zabezpečenia distribučnej kapacity pre OM, aby za neho v daných veciach vykonával 

úkony (vrátane písomných) a získal historické dáta o priebehu jeho odberu plynu.

Poučenie o režime dodávky poslednej inštancie, poučenie o spôsobe oznámenia termínu výmeny určeného meradla a informácie o dôvodoch výmeny určeného 

meradla, ako aj informácie o náhradnom spôsobe určenia množstva dodaného plynu v prípade poruchy určeného meradla alebo mimo určeného termínu odpočtu, 

poučenie o mieste, spôsobe a lehotách na uplatňovanie dostupných prostriedkov na urovnávanie sporov, poučenie o neoprávnenom odbere plynu, poučenie o 

podmienkach obmedzenia a prerušenia distribúcie alebo dodávky plynu, vyhodnotenie jednotlivých parametrov štandardov kvality a ďalšie súvisiace práva a 

povinnosti Zmluvných strán sa nachádzajú vo VOP; Odberateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že s ustanoveniami VOP sa riadne oboznámil, tieto 

zvážil, ich obsahu rozumie, v prípade potreby si vyžiadal a bolo mu poskytnuté náležité vysvetlenie zo strany Dodávateľa a uznáva ich za záväzné pre účely úpravy 

zmluvného vzťahu s Dodávateľom v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku (v prípade vyhotovenia Zmluvy vo viacerých jazykových variantoch, ostatné vezie sú len informatívne a záväzné je 

vyhotovenie v slovenskom jazyku), v dvoch vyhotoveniach majúcich povahu originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po podpise po jednom vyhotovení.

Odberateľ berie na vedomie, že na plnenie Zmluvy je potrebné, aby Dodávateľ spracoval údaje Odberateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa podnikania, adresa pre 

poštový styk, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, IBAN Odberateľa.

Odberateľ potvrdzuje, že Dodávateľ ho informoval o podrobnostiach o spracovaní osobných údajov vrátane poučenia o právach Odberateľa ako dotknutej osoby 

prostredníctvom svojho webového sídla (www.cyeb.sk).

Obec Nová VieskaCYEB s.r.o.

dňa

konateľ spoločnosti starosta

-so získaním a spracovaním svojich osobných údajov v informačných systémoch Dodávateľa v rozsahu uvedenom v Zmluve a/alebo poskytnutých akoukoľvek inou 

preukázateľnou formou Dodávateľovi, za účelom výkonu činností Dodávateľa podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä pre účely 

plnenie predmetu Zmluvy vrátane jej zmien, ukončenia ako aj plnenia zmluvných povinností z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich, pre vysporiadanie všetkých 

záväzkov a nárokov Zmluvných strán z nej vzniknutých aj nad rámec nevyhnutný pre plnenie Zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu 

práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Dodávateľa a Odberateľa v  nevyhnutnom rozsahu na základe zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v platnom znení

- aby povinnosť' Dodávateľa informovať Odberateľa o spracovaní osobných údajov prostredníctvom tretích strán bola splnená aj ich zverejnením na webovom sídle 

Dodávateľa www.cyeb.sk;

- so získavaním svojich osobných údajov kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.

nesúhlassúhlas

súhlas nesúhlas

Súhlas na marketingové aktivity udelený Odberateľom trvá aj po skončení Zmluvy a Odberateľ má právo tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. Odberateľ berie na 

vedomie a súhlasí, že v prípade nevyznačenia súhlasu alebo nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov v tejto Zmluve bude Dodávateľ postupovať pri spracúvaní jeho 

osobných údajov v zmysle ustanovení VOP.

- so získaním  a spracovaním  svojich  osobných  údajov v  informačných  systémoch  Dodávateľa  na účely marketingových aktivít, 

- aby mu Dodávateľ zasielal nevyžiadané obchodné ponuky pre informáciu o akýchkoľvek produktoch alebo službách Dodávateľa, 

- alebo ho vo veci nevyžiadaných obchodných ponúk kontaktoval

Zsolt Ferenc Kovács

Komárne 24.11.2020

Mgr. Valéria Geri



Príloha č. 3. Zmluvy o združenej dodávke plynu č.:

Dodávateľ: CYEB s.r.o.

Odberateľ: Obec Nová Vieska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Služby Dodávateľa

Jednotková 

cena

Fixná mesačná 

sadzba

Jednotková 

cena

Sadzba za 

DMM

Fixná mesačná 

sadzba

Jednotková 

cena

CYS - 2011 - 

P.Č. POD:
Dohodnutý typ 

tarify

Služby súvisiace s distribúciou Služby súvisiace s prepravou

Fixná mesačná 

sadzba

[EUR/kWh][EUR/mes] [EUR/kWh] [EUR/mes] [EUR/kWh]
[EUR/m3/

deň]
[EUR/mes]

Sklado-vanie

[EUR/kWh]

10023

SKSPPDIS000210201954 M1 -                  0,015100 1,78               0,0217           -                  -                  -                  -

-                  -                  -                  

SKSPPDIS000210201955 M7 -                  0,015100 126,67           0,0032           -                  

SKSPPDIS000210201953 M3 -                  0,015100 7,64               0,0092           

-                  -                  

-

-

SKSPPDIS000210201957 M3 -                  0,015100 7,64               0,0092           -                  -                  -                  -

SKSPPDIS000210201952 M3 -                  0,015100 7,64               0,0092           -                  -                  -                  -

Cenu za služby súvisiace s distribúciou a prepravou pre príslušné OM určuje Dodávateľ v zmysle platného Rozhodnutia URSO (ďalej len „Rozhodnutie“),  v závislosti od 

dohodnutého typu tarify. Jednotlivé zložky ceny za služby súvisiace s distribúciou a prepravou sú určené k poslednému dňu jednotlivého fakturačného obdobia. V prípade 

zmeny obsahu Rozhodnutia, ktorého dôsledkom je zmena ktorejkoľvek z hodnôt Fixnej mesačnej sadzby, Ročnej sadzby za DMM a/alebo Jednotkovej ceny, dodávateľ 

upraví cenu za služby súvisiace s distribúciou alebo prepravou alebo jej jednotlivé zložky v zmysle zmeneného Rozhodnutia. Uvedené v plnom rozsahu platí aj pre prípadné 

služby skladovania plynu a ostatné služby, ktorých cena je regulovaná alebo určovaná treťou osobou nezávisle od vôle Dodávateľa.


