
ZIíiLIJVA o PoDRUŽNoM oDBERE voDY, SToČNoM A
vYSPoRIADANÍ NÁxr,łoov

uzatvorená v zmysle ust. $ 269 ods. 2 zźtkonač,.5l3ll99l Zb.v znení neskorších predpisov a

ustanovení zźtkona č,. 442/2002 Z. z. o veľejných odpadoch a veľejných kana|izáciźrch a o zmene a

doplnení zálkona č,.2761200l Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
medzi zmluvnými stľanami:

Dodávatel':
obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Číslo účtu:
V zastúpení:
(d'alej len,,dodávatelx')

Podružný odberatel':
obchodné meno:
Sídlo:
Dátum narodenia:
V zastúpení :

a

Obec Miloslavov
Miloslavov 181, Miloslavov 900 42, Slovenská republika
00304948
2020662182
sK37 5600 0000 001 8 7740 600r
Milan Baďanský

Jozef Talajka
Alžbetin Dvor 5, Miloslavov,900 42

(ďalej len,,podružný odbeľatel"')

(ďalej spoločne aj ako ,'zmluvné stľany")

čHnok l
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je sluŽba _ dodávka vody podľužnému odberateľovi pre odberné
miesto Alžbetin Dvor l38 nachádzajilci sa v Miloslavove a jej následné ľozúčtovanie.

2. Predmetom tejto zmluvy je zároveň určenie spôsobu a miesta meľania spotreby vody
u dodávatel'a a podružného odbeľatel'a a spôsob rozúčtovania nameľanej spotreby
podružnému odberatel'ovi. PodľuŹný odberatel' je povinný za dodávku vody na zélklade
tejto zmluvy platiť dodávatel'ovi ,,vodné" a,,stočné".

3. Pľe účely tejto zmluvy sa "vyšší dodávatel"' ľozumie BVS, a.s., a pojmom ,,fakturačný
vodomer" sa rozumie podružný vodomeľ vyššieho dodávatel'a, na zőklade ktoľého tento
účtuje dodávku vody dodávatel'ovi.

4. Pľe účely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,voda" ľozumie pitná studená voda.



čHnok II
Spôsob dodávĘ a merania spotľeby vody

l. Zmluva upľavuje spôsob odberu, merania a faktuľovania dodanej vody pre podružné

odbemé miesto umiestnené za faktuľačným vodomerom.
2. Voda bude dodávaná prostredníctvom vyššieho dodávatel'a pre odberné miesto

nachádzajilcę sa v Miloslavove. Zmluvu o dodávke vody s vyšším dodávatel'om uzatvorí

dodávatęÍ, ktoď bude dodávať vodu pľe podružné odbeľné miesto za podmienok

upľavených touto zmluvou.
3. Množstvo vody dodanej podľuŽnému odberatel'ovi bude merané podružným vodomerom

č,2302471 - 6 (d'alej len ,,podruŽný vodomer") inštalovaným v mieste _šachta na

pozemku Alžbetin Dvor l38 s počiatočným stavom 36 m:.

čtánok III
Platobné a faktuľačné podmienky

l. Za s|użbu _ dodávku vody - vodné astoěné bude podľužný odbeľatel' uhrádzať

dodávatel'ovi bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávatel'a, kto4ý je uvedený

v ztthlaví tejto zmluvy.
2. PodruŽný ódb"' vody bude dodávatel'ovi uhrádzaný mesačne formou pľeddavkov vo

výške 100,00 Eur najneskôr do 15. dňa aktuálneho mesiaca nazźlklade tejto zmluvy.

3' Pieddavky budú vyúčtované k l5.l2. na základe skutočného odpisu podružného

vodomeru a bude vystavená vyúčtovacia faktúra v cene podl'a rozhodnutí Uradu pre

ľeguláciu sieťových odvetví platných v danom fakturačnom období.

4. Vlrípade zistenia výrazného rozdielu medzi navľhovaným preddavkom a skutočnou

.pótrôbou môŽu b}ď preddavky po vzájomnej dohode dodávatel'a a podruŽného

odberatel'a upľavené dodatkom k zmluve o podružnom odbere vody' stočnom

a vysporiadaní nákladov aj pred vystavením vyúčtovacej faktúry.

5. V irípade, ak sa podružný odberateľ omešká so zaplatením ktorejkol'vek mesačnej platby,

je'povinný zap|đtiť dodávatel'ovi zmluv.nú pokutu vo výške 0,05 yo roěnę za każdý aj

zaěatý deň omeškania so zaplatením.

Iv.
Pľáva a povinnosti dodávatel'a a podľužného odbeľatel'a

1. Podľužný odbeľatel' zodpovedá za :

a) včasné úhrady vodného a stočného za dodávku vody' dohodnuté v p|atobných

podmienkach zmluvy (ěl. III tejto zmluvy) na ričet dodávatel'a

b) hospodárne vyuŽívanie vody,

"j nahiásęnie stavu na podruŽnom vodomere k l5.dňu kaŽdého mesiaca na mailovú

adresu ľozpocet@miloslavov.sk pľe potreby presného výpočtu vyúčtovacej

faktúry, ak Ĺy pođus fakturačného obdobia nastali zmęny v cene podl'a rozhodnutí

Úľadu pľe ľeguláciu sieťových odvetví.

2. Dodávatel' sa iavazije dodávať vodu v potrebnom množstve a kvalite tak, ako ju odoberie

od vyššieho dodávateľa.
3. V prípade, że podrużný odberatel' bude meškať so zap|atením preddavkov alebo

vyúetóvacej faktúľy viac ako jeden mesiac, dodávatel' mtĺ pľávo vykonať (po

predchádzajúcom písomnom upozoľnení) technické úpravy na prerušenie dodávky vody.



4. Dodávka vody bude obnovęná aŽ, po úplnom zap|atení dlžnej čiastky a nákladov na

technické úpľavy vyvolané nezaplatením platieb. Dodávatel' nezodpovedá za škody

vzniknuté prerušéním dodávky vody z dôvodu uvedeného v bode 3.tohto článku zmluvy.

5' V prípade zistenia odberu v rozpoľe s touto zmluvou je dodávatel' oprávnený účtovať

poĹutu vo výške odplaty zistenej technickým prepočtom, zvýšenú o sankciu vo vý$ke
_s.o00,- 

Euľ v prípadôch, ak podružný odberatel'poškodil' alebo používa vlastnou vinou

poškodené 1n"iu.l" zaľiadenię. Súčasne uhradí náklady spojené s opravou poškodeného

meracieho zariadenia.
6. Stľpieť odpis skutočne odobľaĘ vody a umožniť vstup k vodomeľnej šachte, ktorá je

umiestnená na pozemku odberateľa.

čHnoľ V
I)oľučovanie

l. Pľe účely tejto zmluvy budú zásielky doručované osobne, k rukám osoby opľávnenej na

prebeľanie żási"lok za zmluvnú stľanu, ktorá je adľesátom zásielky alebo na adľesy

żmluvných strán uvedené v zźthlraví Ęto zmluvy, pričom dôkazom o doručení je

doručenka s pečiatkou pošty alebo vlastnoručný podpis osoby oprávnenej na preberanie

pošty.
Ż. irokíaľ si zmluvná stľana, ktorej je zásielka určená, z akéhokol'vek dôvodu (adresát

neznámy, neprevzal v odbernej lehote, odsťahoval sa a pod.) zásielku neprevezme v

odberneJ lęhóte, považuje sa zásielka za doručenú na piaty kalendáľny deň odo dňa jej

odoslania, aj ked' sa adresát o doruěení (uložení na pošte) nedozvedel. Ak adľesát

odmietne záiięlku prevziať, povaŽuje sa táto za doručenú dňom, kedy bolo prevzatie

zásielky odmietnuté.

čHnokVI
Platnosť zmluvy

l. Táto zmluva sauzatvtlra na dobu nęuľěitú.
Ż. Túto zmluvu je moŽné vypovedať písomnou výpoveďou doručenou dľuhej zmluvnej

strane. Výpovedná lehota je 2 mesiace azaěína plynúť od 1' dňa mesiaca nasledujúceho

po doručéńí výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho

mesiaca. v prípade ak sa podružný odberateľ omešká so zaplatením faktúry o viac ako tri

mesiace, doáávatel'má právo túto zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou.

3. Túto zmluvu je moŽné ukončiť dohodou zmluvných stľán'

čHnok VII
Zánerečné ustanovenia

Táto zmluva nadobrida platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami

a účinnosť nasledujúci deň po zveľejnení zmluvy na wębovom sídle obce

www.miloslavov.sk.
Akékol'vek zmeny tejto zmluvy, na ktoľých sa zmluvné strany dohodnú, je moŽné

uskutočniť len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma

zmluvnými stranami.
ostatnápráva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia

príslušnými ustanoveniami zákona č,.44Żl2O02 Z. z. o veľejných vodovodoch a veľejných

kana|izäciźlch a o zmene a doplnení zźlkona č,. 276ĺ200l Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a subsidiárne

príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
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4 Pokial, akékol'vek ustanovęnię tejto zmluvy alebo jej ěasti'je, alebo ak sa stane neplatné

ul"uo p.eune neúčinné, neovplyvní takáto neplatnosť alebo právna neúčinnosť ostatné

ustanovenia tejto zmluvy. Zm|wné stľany sa dohodli,'ž9 1eplatné ustanovenie.nahľadia

bezodkladne piatným a íčinn;pm' ktoré sa čo najviac priblíŽi sledovanému hospodárskemu

a vecnému účelu zmluvných strán.

odbęľatel': Dodávateľ:

Y Hĺlo4ą,vw,dńa 4'l /o' Ż0ll Y [1ĺlwbroru , dřn ? ĺo . 2017

Jozef Talajka
Miloslavovstaľosta


