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Číslo zmluvy: 214013544

o dodávke vody z \erejného ,odovodu

UZ3\ rclá podľa zákona t.513 199 J Zb. Obchodného 7..ákonnika v zneni nesko~lch predpisO' a l.akona
čA-4212002/.1 o \crcjnjch vodO\odoch II \crcJnych kanalizáciách v 7.11cní ncsko~ích predpiso\

Čl. I Zmluvné stranv

Dodávatel':
Iredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost',a.s.

Panizánska cesIa 5. 974 OI Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom regislri: Okresného sudu Ban ká Bystrica. Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S
IČO: 36644030 DiČ: 2022102236 IČOPIl: SI<2022 I 02236

Zastupená Ing. Anna Uhorskaiová. veduca Zákamíckeho centra Lučenec. Rimavská SobOla. Vcl'ký Kniš na základe
Splnomocnenia Č. 16/2009

Danl..ové spojenie: Vkobccnä u\("ro"á banka. as
Tatra banlr..s. a s

I<:.omer~ní banla. 8 s-. poboel..a l.ahmnlČneJ banL.

IBA . SK66 0200 ooסס 0020 8954 0458. IlIC SUIlASKIlX

IBA: SK771100oooo002624107235. IlICTATRSKIlX

IBAN: SK03 81000001 070118610277. IlIC KO"lIlSKIlA

Odheralel':
Obehodné meno:
Sidlo:
Zapi aný (zriadený):
Zastupený:
IČO:

Ohee llalíč

"lierova 66, 985 II Halič

Vladimír Rehanek - starosta obce
00316091 DiČ: IČ DPH: ••.

Bankové spojenie:
Zákazniáy učet číslo:

Adresa pre pOŠIOvý slyk:
100021668

Obec Halič, Mierova 66, 985 II Halič

ČI.2 Preclmet 71llluvv

2.1 ľredmetom tejto zmluvy je:
. Dodávka "ody verejným vodovodom

č.parc.:č.LV:

Evidenčné čislo odberu: 25064

Čl. 3 Vreen;e odberného miesIa a SIlôsob určenia mnot_ch'fi dodanej vody a odvedenej odpadovej vodv

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odberné miesio:

Adresa odberu: Halič 393. Halič

Kataster: IlaliC

Technické číslo odberu: 20006·3560·0
Názov odberu: Dom smútku a cintorín
Odpočtový cyklus: štvn'ročný

3.2 Účel: oSlatné použitie

3.3 Určeníe množstva dodá\3nej vody:
. Vodomerom

Umiestnenie vodomeru:
Číslo vodomeru pri uzatvorení zmluvy: 02749421

3.4 Dodävateľ sa zaväzuje dodávaŕ odberateľovi ,odu v množstve:

max m3/rok max ro3/mes max m3/deň Vs

ČiA Platobné podmienky

4.1 . Za dodávku vody plati odberatel' ,odné

4.2 Cena vodného v čase u7..tvorenía zmluvy a platobné podmienl,y:

vodné: 1,1700 m3 + DPH

Odberateľ sa zaväzuje za plnenia poskytnulé dodá,ateľom v sulade s čl. 2 zmluvy zaplaIiI' dodävateľovi aktuálne piaInu
cenu vodného v čase plnenia za podmienok uvedených vo VOP.
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,.~ pôsob a splatnost' pla lenia faklúr:

- POŠlOvá poukážka
platnosť: 14 dni od dátumu odoslania vyúčtujúcej faklúry

4.4 pôsob a spiainost' vrátenia preplatku:

- Pošlová poukážka
Splatno ť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry

Čl. 5 Záverečné ustanovenia

5.1 Odberaleľ prehlasuje, že ku dňu podpisania zmluvy je povínnou o obou podľa zákona č. 211 '2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .2ákon o
slobode informácií") a súčasne prehlasuje. že je povinný lúto znlluvu podľa Zákona O slobode informácii zverejniť.

5.2 Odberaleľ prehlasuje. že ku dňu podpísanía zmluvy je ubjektom verejného práva v zmysle § 261 zákona Č. 513 1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom zneni.

5.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčilÚ

a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Odberater je povínný dodávateľovi bezodkladne pisomne
oznámiť deň zverejnenia zmluvy. Dodávateľ zabezpečí dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

5.4 V prípade že odber vody z verejného vodovodu alebo odvádzaníe odpadov)'ch vôd verejnou kanalizáciou so súhlasom
dodávalera faklick) nasial pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti lejlo zmluvy. odberaler sa zavllzuje zaplatiť cenu
za po k}'lnulé plnenie na základe faktúry vyslavenej dodávmerom.

5.5 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravujú Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania
odpadových vôd (ďalej len "VOP"), ktoré tvoria súčasť zmluvy. Dodávatel' je oprávnený jednosIranne meniť VOP,
Platnosť VOP zaniká účinnosťou nových VOP. Dodávatel' upovedomí odberateľa o nových. re p. zmenených VOP pred
ich účinnosťou pro trednictvom zverejnenia na iOlernetovej stránke www.stvps.sk. Odberalel' svojim podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP. ako aj správnos!' nim poskytnutých údajov.

5.6 Zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonal' len písomnými dodalkami zmluvných strán, okrem zmien týkajúcich sa
VOP a zmeny ceny. poštového slyku alebo bankového spojenia.

5.7 Zmluva je vyhotovená v 2 vyholoveniach s určenim po jednom vyhotoveni pre každú zo zmluvných strán. Zmluva je
uzatvoreuá slobodne a vážne, jej obsah vrátane Príloh k tejto Zmluve je určitý a zrozumiterný. zmluvné strany s obsahom
zmluvy ajej prlloh súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.

Prnoh): Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadov)'ch vôd.
Aktuálny doklad o vlastníctve nehnuternosti.
Aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra. \ ktorom je odberateľ zapísaný. Pri osobách. ktoré sa do
obchodného alebo iného registra nezapisuj ú tvorí prílohu doklad o ich zriadení (zriaďovacia alebo iná lislina) a
doklad pot\T oúci oprávnenie osoby uvedenej v zmluve podpi ať zmluvu za odberalera.

V ...................•../II' ldňa09.10.2014 V Lučenci, dňa 09.10.2014
~C' IoIAI ~

V)Sl3\ II(a): Mgr Manma Gugfavo\'d komm...tnc le CALL CENTRUM 08S0 II I 234 fa., +421 484 327 888 e-mail cc ti stvps sl
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