
Príloha č. 1
k ZMLUVE O ZDRUŽENÝCH DODÁVKACH ZEMNÉHO PLYNU č. 

V(o): Dňa:

podpis Zákazníka ****) podpis a ID Sprostredkovateľa ****) podpis Obchodníka

2 0 2

ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (ĎALEJ LEN „OM“) - ZEMNÝ PLYN

*) doplní Obchodník     **) jedná sa o zmluvu s pôvodným obchodníkom     ***) Periodicita záloh: M – mesačne; K – kvartálne (štvrťročne)    ****) podpis na každej kópii 

*)

Ing. Pavel Stuchlík

Ulica: pop. č./
orient. č.:

Predpokladaný 
odber MWh/rok:

Dohodnutá 
kapacita m3/deň:PSČ:Obec:

Pôvodný
obchodník

Zákazník prehlasuje, že je vlastníkom OM uvedených v tejto Zmluve, alebo má súhlas vlastníka na dodávku zemného plynu do týchto OM.

Dátum ukončenia 
zmluvy:

Periodicita
zmluvy:

Zmluva na dobu
neurčitú:

Zmluva na dobu
určitú: **) rokov **)**) **)

Navrhovaná výška zálohy / Periodicita záloh

EUR

Adresa OM (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti)
POD: S K S P P D I S

***)

Charakter odberu: Kúrenie: Technológia: Varenie: Ohrev vody:

Ulica: pop. č./
orient. č.:

Predpokladaný 
odber MWh/rok:

Dohodnutá 
kapacita m3/deň:PSČ:Obec:

Pôvodný
obchodník

Zákazník prehlasuje, že je vlastníkom OM uvedených v tejto Zmluve, alebo má súhlas vlastníka na dodávku zemného plynu do týchto OM.

Dátum ukončenia 
zmluvy:

Periodicita
zmluvy:

Zmluva na dobu
neurčitú:

Zmluva na dobu
určitú: **) rokov **)**) **)

Navrhovaná výška zálohy / Periodicita záloh

EUR

Adresa OM (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti)
POD: S K S P P D I S

***)

Charakter odberu: Kúrenie: Technológia: Varenie: Ohrev vody:

Ulica: pop. č./
orient. č.:

Predpokladaný 
odber MWh/rok:

Dohodnutá 
kapacita m3/deň:PSČ:Obec:

Pôvodný
obchodník

Zákazník prehlasuje, že je vlastníkom OM uvedených v tejto Zmluve, alebo má súhlas vlastníka na dodávku zemného plynu do týchto OM.

Dátum ukončenia 
zmluvy:

Periodicita
zmluvy:

Zmluva na dobu
neurčitú:

Zmluva na dobu
určitú: **) rokov **)**) **)

Navrhovaná výška zálohy / Periodicita záloh

EUR

Adresa OM (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti)
POD: S K S P P D I S

***)

Charakter odberu: Kúrenie: Technológia: Varenie: Ohrev vody:

Ulica: pop. č./
orient. č.:

Predpokladaný 
odber MWh/rok:

Dohodnutá 
kapacita m3/deň:PSČ:Obec:

Pôvodný
obchodník

Zákazník prehlasuje, že je vlastníkom OM uvedených v tejto Zmluve, alebo má súhlas vlastníka na dodávku zemného plynu do týchto OM.

Dátum ukončenia 
zmluvy:

Periodicita
zmluvy:

Zmluva na dobu
neurčitú:

Zmluva na dobu
určitú: **) rokov **)**) **)

Navrhovaná výška zálohy / Periodicita záloh

EUR

Adresa OM (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti)
POD: S K S P P D I S

***)

Charakter odberu: Kúrenie: Technológia: Varenie: Ohrev vody:

Ulica: pop. č./
orient. č.:

Predpokladaný 
odber MWh/rok:

Dohodnutá 
kapacita m3/deň:PSČ:Obec:

Pôvodný
obchodník

Zákazník prehlasuje, že je vlastníkom OM uvedených v tejto Zmluve, alebo má súhlas vlastníka na dodávku zemného plynu do týchto OM.

Dátum ukončenia 
zmluvy:

Periodicita
zmluvy:

Zmluva na dobu
neurčitú:

Zmluva na dobu
určitú: **) rokov **)**) **)

Navrhovaná výška zálohy / Periodicita záloh

EUR

Adresa OM (doplňte iba v prípade odlišnej adresy trvalého bydliska/sídla spoločnosti)
POD: S K S P P D I S

***)

Charakter odberu: Kúrenie: Technológia: Varenie: Ohrev vody:

1
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