Zmluva č. 2/2018
o dodávke vody podľa zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Článok č. 1
Zmluvné strany
1.1.

Predávajúci: Obec Podhoroď

Zastúpená:
IČO:
DIČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Číslo telefónu:
e-mail:

Antonom Hrickom, starostom obce
325635
Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Michalovce
4209498004/5600
SK2356000000004209498004
056/ 658 40 77
podhorod@podhorod.sk

1.1. Kupujúci:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo telefónu:
Číslo odberateľa:

Jaroslav Koban
1613
Článok č. 2
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je:
- dodávka pitnej vody z verejného vodovodu podľa špecifikácie uvedenej v článku 4 tejto
zmluvy.
2.2. Dodávky vody je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej
prípojky.
Článok č. 3
Vodné
3.1. Za odber vody z verejného vodovodu platí kupujúci predávajúcemu vodné.
Cena za odber vody je určená Uznesením OcZ Podhoroď .
V čase uzatvorenia tejto zmluvy je cena:
3
a) za odber vody (vodné) ............................................................ 0,66 €/m bez DPH, pri odbere
cez vodomer
b) za odber vody (vodné) podľa smerných čísiel spotreby vody je: 3.2. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene alebo k zvýšeniu cien vstupov spojených
s výrobou a dodávkou vody, k zmene ceny vodného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,
prípadne iným právnym predpisom, cena uvedená v bode 3.1. sa zvýši, prípadne zmení do výšky
maximálnej ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, s čím kupujúci súhlasí.
3.3. Podkladom pre zaplatenie vodného je daňový doklad – faktúra (ďalej len „faktúra“)
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia, kde sa má za to, že faktúra bola kupujúcemu
doručená tretí deň po jej odoslaní.
V prípade platieb cez SIPO budú zohľadnené mesačné platby. Splatnosť vyúčtovacej faktúry
je 14 dní odo dňa jej obdržania. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosť, predávajúci má
právo požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,04 % z dĺžnej sumy za
každý deň omeškania.
3.4. Fakturácia vodného sa bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, prípadne ak nie je
množstvo merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody.

Článok 4
Odberné miesta
4.1. Adresa OM: Podhoroď 78, 072 64 Podhoroď
Číslo OM: Typ OM: vodomerné
Fakturácia – vodné: Áno

Fakturácia – stočné: Nie
Článok č. 5
Záverečné ustanovenia

5.1. V prípade reklamácie sa postupuje v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.
5.2. Zmluva zaniká písomnou výpoveďou kupujúceho uplynutím 30 dňovej lehoty odo dňa jej
doručenia druhej strane.
5.3. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť nové údaje súvisiace s odberom vody a odvádzaním
odpadových vôd. V prípade ich neoznámenia kupujúci zodpovedá za vniknutú škodu.
5.4. Kupujúci je povinný umožniť vstup predávajúcemu na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod
na účely zabezpečenia ich spoľahlivej funkcie, zistenia stavu meradla, alebo jeho opravy, údržby,
výmeny, demontáže alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj
zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a oznámiť zistenú poruchu na vodovodnej
prípojke, vrátane poruchy na meradle.
5.5. V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu podľa § 25 zákona č. 442/2002
Z. z. je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
331,94 €, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5.6. Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú od: 23.07.2018
5.7. Zmluvné strany sa podľa § 262 ods. 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dohodli, že
ich záväzkový vzťah sa spravuje obchodným zákonníkom.
5.8. Podľa § 89 a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa zmluvné strany dohodli na
miestnej príslušnosti Okresného súdu v Michalovciach.
5.9. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
5.10. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim.

V Podhorodi, dňa 23.07.2018

..............................................
predávajúci

.............................................
kupujúci

