Číslo zmluvy: 316031602
o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
uzavretá podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona
č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany
Dodávateľ:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S
IČO: 36644030
DIČ: 2022102236
IČDPH: SK2022102236
Zastúpená: Ing. Želmíra Obertová, vedúca Zákazníckeho centra Prievidza na základe Splnomocnenia č. 18/2009
Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Československá obchodná banka, a.s.

Odberateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný (zriadený):
Zastúpený:
IČO:

IBAN:
IBAN:
IBAN:
IBAN:

SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX
SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA
SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX

Obec Kocurany
Kocurany 105, 972 02 Kocurany
Ing. Vojtech Čičmanec, starosta
00648868
DIČ: 2021118011

IČ DPH: ---

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK4902000000000012828382
Zákaznícky účet číslo:
100125020
Adresa pre poštový styk: Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany

Čl. 2 Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je:
- Dodávka vody verejným vodovodom
- Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Čl. 3 Určenie odberného miesta a spôsob určenia množstva dodanej vody a odvedenej odpadovej vody
3.1

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odberné miesto:
Adresa odberu:
Kocurany 189, Kocurany
Kocurany
č.LV:
Kataster:
Technické číslo odberu: 30010-99030-0
Evidenčné číslo odberu: 155578
Názov odberu:
Bytový dom SO-01
Odpočtový cyklus:
polročný

3.2

Účel: ostatné použitie

3.3

Určenie množstva dodávanej vody:
- Vodomerom
Umiestnenie vodomeru: šachta
Číslo vodomeru pri uzatvorení zmluvy: 10236926

3.4

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu v množstve:
max m3/rok
-

max m3/mes
-

max m3/deň
-

č.parc.:

l/s
-

3.5

Určenie množstva odvedených odpadových vôd:
- Vodomerom

3.6

Odberateľ môže do verejnej kanalizácie vypúšťať odpadové vody v nasledovnom maximálnom množstve:
Priemyselné OV

max m3/rok
-

max m3/deň
-

l/s
-

Strana

1/3

3.7

Pri vzniku havárie na zariadeniach odberateľa je odberateľ povinný bezodkladne nahlásiť havarijný stav na telefónne
číslo 0850 111 234 a vykonať nevyhnutné opatrenia na zníženie dopadu havárie na prevádzku verejnej kanalizácie
a/alebo ČOV.

Čl.4 Platobné podmienky
4.1 - Za dodávku vody platí odberateľ vodné
- Za odvádzanie odpadových vôd platí odberateľ stočné
4.2 Cena vodného a stočného v čase uzatvorenia zmluvy a platobné podmienky:
vodné: 1,1700 €/m3 + DPH stočné: 1,0983 €/m3 + DPH
Odberateľ sa zaväzuje za plnenia poskytnuté dodávateľom v súlade s čl. 2 zmluvy zaplatiť dodávateľovi aktuálne platnú
cenu vodného a stočného v čase plnenia za podmienok uvedených vo VOP.

4.3 Spôsob a splatnosť platenia faktúr:
- Prevodný príkaz
Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry
4.4 Spôsob a splatnosť vrátenia preplatku:
- Prevodný príkaz na č. účtu SK4902000000000012828382
Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry

Čl. 5 Záverečné ustanovenia
5.1 Odberateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
slobode informácií“) a súčasne prehlasuje, že je povinný túto zmluvu podľa Zákona o slobode informácií zverejniť.
5.2 Odberateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy je subjektom verejného práva v zmysle § 261 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.
5.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a uzatvára sa na dobu neurčitú
a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Odberateľ je povinný dodávateľovi bezodkladne písomne
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 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou so súhlasom
dodávateľa fakticky nastal pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu
za poskytnuté plnenie na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
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. Dodávateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP.
Platnosť VOP zaniká účinnosťou nových VOP. Dodávateľ upovedomí odberateľa o nových, resp. zmenených VOP pred
ich účinnosťou prostredníctvom zverejnenia na internetovej stránke www.stvps.sk. Odberateľ svojím podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, ako aj správnosť ním poskytnutých údajov.
5.6 Zmeny alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami zmluvných strán, okrem zmien týkajúcich sa
VOP a zmeny ceny, poštového styku alebo bankového spojenia.
5.7 Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s určením po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. Zmluva je
uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane Príloh k tejto Zmluve je určitý a zrozumiteľný, zmluvné strany s obsahom
zmluvy a jej príloh súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.
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Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.
Aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľností.
Aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je odberateľ zapísaný. Pri osobách, ktoré sa do
obchodného alebo iného registra nezapisujú tvorí prílohu doklad o ich zriadení (zriaďovacia alebo iná listina) a
doklad potvrdzujúci oprávnenie osoby uvedenej v zmluve podpísať zmluvu za odberateľa.
V ......................................, dňa 05.09.2016

......................................................
za odberateľa (podpis, pečiatka)
Ing. Vojtech Čičmanec, starosta

Vystavil(a): Iveta Čavojská

kontaktné t.č. CALL CENTRUM: 0850 111 234

V Prievidzi , dňa 05.09.2016

......................................................
za dodávateľa (podpis, pečiatka)
Ing. Želmíra Obertová
vedúca Zákazníckeho centra Prievidza

fax: +421 484 327 888

e-mail: cc@stvps.sk
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