Z m l u v a číslo: 1002/265/16Pv
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

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a,s.

ČI. 1 Zm luvné strany
Dodávateľ:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10301 /P
IČO: 36500968
IČDPH: SK2021918459
DIČ: 2021918459
Zastúpená: Ing. Richard Friga, vedúci Back Office
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka. a.s.
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Tatra banka, a.s.
Odberateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:
Zastúpený:
IČO:

č.účtu: SK26 0200 0000 0019 3076 9056 B1C: SUBASKBX
č.účtu: SK08 8100 0001 0701 1864 0257 BIC: KOMBSKBA
č.účtu: SK48 1100 0000 0026 2910 7234 BIC: TATRSKBX

OBEC RUDŇANY
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Miroslav Blišťan, starosta obce
00329533

DIČ:

2020717842

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Zákaznícky účet číslo:
700011189

IČDPH: —

č.účtu: SK03 0200 0000 0000 2412 0592 BIC: SUBASKBX

ČI. 2 Predm et zm luvy
2 .1 Predmetom tejto zmluvy je:
- Dodávka vody verejným vodovodom
- Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
ČI. 3 U rčenie odberného m iesta a spôsob určenia m nožstva dodanej vody a odvedenej odpadovej vody
3.1

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odberné miesto:
Adresa odberu:
Zimné DOM.SLUZ., Rudňany
Kataster:
Rudňany
Technické číslo odberu: 90-56060-0
Názov odberu:
DOM SLUŽIEB

č.LV:
Evidenčné číslo odberu: 9056060

3.2

Určenie množstva dodávanej vody:
- Vodomerom

3.3

Určenie množstva odvedených odpadových vôd:
- Vodomerom

3.4

Odberateľ je oprávnený vypustiť do verejnej kanalizácie len také odpadové vody, ktoré neprekročia maximálne
koncentračné a bilančné limity stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach.

3.5

Za zistené prekročenie limitov zaplatí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výška a špecifikácia je uvedená vo
Všeobecných obchodných podmienkach.

ČI.4 Platobné podm ienky
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:
vodné: 1,0884 €/m3 + DPH

stočné: 1,0904 €/m3 + DPI1

4.3 Dátum prihlásenia odberu: obnova zmluvy

Strana 1/2

f

ČI. 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 Zmluva sa uzatvára na dobu n e u r č i t ú .
5.3 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.
5.4 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.pvpsas.sk. Odberateľ svojím podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, ako aj správnosť ním poskytnutých údajov.
5.5 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.
5.6 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a
zároveň ak bude podpísaná odberateľom a vrátená dodávateľovi v lehote do 1 mesiaca odo dňa jej odoslania odberateľovi.
Odberateľ sa zaväzuje zmluvu bezodkladne po jej podpise zmluvnými stranami zákonným spôsobom zverejniť a vydať
dodávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy, a to najneskôr do 3 pracovných dní po jej zverejnení.
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.
Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.
Dňa 14.07.2016
P o d ta tr a n s k á ' v o d á r e n s k á
p r e v á d z k o v á s p o l o č n o s ť a.s.
Hraničila 6 6 ^ ^ 0 5 8 89 Poprad
IČO: 36JrÓ0968ľnO DPI): SK2021918459

Ing. Richard Friga
vedúci Back Office

Vystavil(a): JUDr. Daniela Korytiaková

kontaktné t.ž. CALL CENTRUM: 0850 111 800

fax: 527 873 654

e-mail: info@pvpsas.sk
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