
zMLUvA č. zgrłqso
o dođávke vody z veľejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd veľejnou kanalizácĺou

uzaftorená podl'a pľíslušných ustanovení ztlkonač,. 4421200Ż Z. z., o verejných vodovodoch a veľejných
kanalizźłciách a o zmene a doplnení zźlkonač).2761200l Z. z. o ľegulácii v sieťových odvetviach, v znení

neskorších predpisov (d'alej lenZźlkon o verejných vodovodoch a veľejných kanalizáciách)

Zmluvné stľany:

Dodávatel': Tľnavslaĺ vodáľenská spoločnost', a.s.
sídlo: Priemyselná10,92179Piešťany
registrácia: okľesný súd Trnava, oddiel: Sa, Vložka č,.: 10263/T
lČo: zazsząsą DIČ:2020l7zŻ64 lČopH: sKŻ020l72264
číslo účtu IBAN: SK07 1100 0000 a029 241Ż3384 BIC: TATRSKBX
zastűpenźľ Monika Dejová, MBA' vedťlca zétkaznickeho útvaru

nazttklade poverenia predstavenstva spoločnosti Trnavská vodáľenská spoločnosť, a.s.

(ďalej len Dodávatel)

odbeľatel': obec Cífeľ Obecný rúľad
sídlo: Nám. A. Hlinku 16913l,919 43 Cífeľ
registrácia:
doručovacia adľesa: obec Cífeľ obecný úľad, Nám. A' Hlinku 169131,919 43 Cífer
IČo: oo: lŻ347 DIČ: Ż02l1336g',1 lČopH: -__

ěíslo úětu IBAN: SK66020000000000029232I2 BIC: SUBASKBX
zastúpený:
(d'alej len odbeľatel')

(Dodávatel'a odbeľatel'd'alej spolu len Zmluvné stľany akaždý samostatne len Zmluvná stľana).

čtánok I
Úvodné ustanovenia

l. Na zabezpečenie dodávky pitnej vody z veĘného vodovodu a zabezpeěenie odvádzania odpadových vôd
veĘnou kanalizáciou podl'a Článku II (Predmet Zmtuvy) tejto Zmluvy, uzatvárajű Zmlluvné strany tuto zmluvu
o dodávke pitnej vody a odvädzaní odpadovych vôd (ďalej len Zmluva), ktoľej prílohou a neoddelitelhou
súčastbu sú Všeobecné obchodné podmienky dodá\łky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej len
voP). odbeľateľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že si VoP prevzal

článolĺ II
PľedmetZmluvy

1. Dodávatel' sa zaväzuje poskytovať odberatęlbvi dohodnuté plnenia za odplatll a za podmienok dohodnuĘých v
tejto Zmluve.

2' Dodávatel' sa zav?Łuje poskytovať ođberatelbvi dohodnuté plnenia podľa tejto Zmluvy v mieste a rozsahu
takto:

stav ***

0rł l łe í ł.^, ĺ6

Účel
použitĺa **

ostatné

Pľedmet
Zmluvy *

(a) (b)

odbeľné
miesto

28-14980-0

Adľesa odbeľného miesta

Cífeľ, Trnavská
ě.parc.:5lll44

* možnosti pľedmetu Zm|uvy:
(a) dodávka pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len dodávka vody)
(b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd
(c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku
(d) odvádzanie a ěistenie odpado'ĺ'ých vôd z iných zdrojov
(plnenia podl'a písm. (b), (c), alebo (d) d'alej len odvádzanie odpadových vôd)
** možnosti úěelu pouŽitia: stavebný, domácnosť, ostatné
**:ł' stav' vodné, stočné je v tabulke uvedené v m3ldátum'

3. Množstvo vody odobratej veĘným vodovodom a množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou
sa zistí alebo určí podl'a tejto Zmluvy a príslušných ustanovení VoP a bude faktuľované Dodávatelbvi
štvťroěne.
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4. Ak odberatel' vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z veĘného vodovodu a ak nie je

možné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody meľaním alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne
zäväznom pľávnom predpise platnom a úěinnom naűzemi Slovenskej republiky, zistí sa množstvo vypúšt'aných
odpadoqých vôd odboľným výpoětom overeným vlastníkom alebo pľevádzkovatelbm verejnej kanalizacie s ěím
odberatel' qýslovne súhlasí.

článok IIl
Právny vzťah Odbeľatel'a k nehnutel'nosti

1. odbeľateľ vyhlasuje, že k nehnutelhosti, pre ktoru je odbeľné miesto uvedené v ods. z Čtenku II (Predmet
Zm|uvy) Zmluvy zriadené, má taĘ pľávny vďah, ktory ho oprávňuje uzatvoľiť tuto Zmluvu a vykonávať pľáva
a plniť povinnosti odbeľatel'a vyplývajúce mu z tejto Zm|uvy.

2. Neoddelitelhou súěasťou tejto Zmluvy je príloha č. 2, ktoru tvoľí qýpis príslušného lisfu vlastníctva
vďahujúceho sa k nehnutelhosti v zmysle ods. 1 tohto ČHnku III (Právny vďah odberatel'ak nehnutelhosti )
Zmluvy a v pľípade nájomného vďahu alebo iného vďahu aj kópia nájomnej zmluvy resp. inej zmluvy
dokumentuj lic ej pľávny v zť ah k nehnute lho st i.

článok lv
Cenao spôsob úhľady faktúľy za dodanĺe tovaľu a služieb

l. odberatel'sazaväzujeuhrádzať Dodávatelbvi platby za dodávku vody a odvádzanie odpadoqých vôd podl'a
tejto Zmluvy a platných a účinných VoP.

Ż. Ak je odbeľatel' v omeškaní s plnením platby alebo časti platby za dodávku vody ďalebo odvádzanie
odpadových vôd, podľa tejto Zmluvy má Dodávateľ náľok na zap|atenie úroku z omeškania vo výške
ustanovenej príslušnými pľávnymi pľedpismi Slovenskej ľepubliky z dlžnej sumy Za každý zaěaý deřl
omeškanią a to aj v pľípade, ak medziěasom došlo k čiastočnej alebo úplnej úhrade pľíslušnej faktury.

3. Ceny za dodávku vody a odvádzanię odpadoqých vôd budú stanovené v súlade s rozhodnutím Úradu pľe
ľeguláciu sieťovych odvętví Slovenskej ľepubliky a sú uverejnené na inteľnetovej strĺĺnke Dodávatel'a
www.tavos.sk.

4. Faktury za dodávku vody a odvádzanie odpadoých vôd budri vystavené v súlade so zákonom ě. Ż22lŻ004 Z. z.,
o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskoľších pľávnych predpisov a v súlade s ostatnými pľávnymi pľedpismi
Slovenskej republiky.

5' odberatel' má, zttujem a výslovne podpisom tejto Zmluvy súhlasí so zasielaním faktur za dodávku vody a
odvádzanie odpadoých vôd vystavených Dodávatelbm v písomnej (tlačenej) podobe na adľesu Odbeľatel'a
uvedenú v záthlaví tejto Zmluvy

článoIĺ v
Ukončenie Zm|uvy

1. Zmluvumožno ukončiť: \
(a) dohodou Zmluvných strán, pre ktoľej platnost' sa vyžaduje písomná forma a ktorá musí byť podpísaná
obidvoma Zmluv ný mi stľanami,
(b) písomnou výpoveďou,
(c) písomným odstupením od Zmluvy, alebo
(d) z iných dôvodov qýslovne upľavených vo VoP alebo v Zźlkone o veľejných vodovodoch a veľejných
kana|izáciách'

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a úěinnosť tejto Zmluvy zanikne v deň, v ktoý Dodávatel' uzavori
zmluvu so zhodným pľedmetom plnenia, ako je predmet plnenia uvedený v ods' 2 Člĺnku II (Predmet Zmluvy)
tejto Zmluvy, pre odbemé miesto zhodné s odberným miestom uvedeným v ods' 2 Čuntu II (Predmet Zmluvy)
tejto Zmluvy s iným odberatelbm' Ustanovenie tohto odseku sa primerane použije v prípade ěiastočnej zhody
predmetu plnenia pgíl'a zmluvy uzatvoľenej medzi Dodávatelbm a iným odberateľom s predmetom plnenia
uvedeným v ods. 2 člĺntĺu II (Predmet Zmluvy) tejto Zmluw. Bez ohl'adunazánikplatnosti a úěinnôsti tejto
Zmluvy, tak ako je uvedené vyššie, akékol'vek peňažné ale aj nepeň ažné nźroky Dodávatel'a voči odbeľatelbvi
vyplývajúce ztejto Zmluvy zostźxajű dmto nedotknuté.

čhnokVI
Zá,ľerećné ustanovenĺa

l. Tźúo Zmluva sauzafutlra na dobu neurčitu.
2. Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpísania v poradí poslednou z podpisujricich Zmluvných

stľán.
3. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy stľácajú platnosť a účinnosť všetky predchádzajúce

zmluvy o dodávke pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie odpadoqých vôd veĘnou kanalizáciou,
ktoľé boli uzatvorené pľe odbeľné miesto uvedené v tejto Zm|uve medzi odberatel'om a Dodávateľom, ak také
existujú.

4. Všetky préxa a povinnosti vyplývajúce ztejto Zmluvy prechádzajű na pľávnych nastupcov Zmluvných strán.
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5. Meniť alebo dopĺňať tuto Zmluvuje možné výluěne formou písomných dodatkov k nej podpísaných oboma

Zmluvnými stľanami.
6. Meniť, dopĺĺať alebo ľušiť VoP alebo ich jednotlivé ustanovenia je opľávnený Dodávatel', a to aj jednoshanne,

z dôvodov, spôsobom a s úěinnosťou uvedených vo VoP'
7. odbeľatel'podpisom tejto Zmluvy udeĘe Dodávatelbvi v súlade s ustanoveniami zźtkona č,. 12ŻlŻ0l3 Z. z', o

ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v znení neskoľších pľedpisov súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle a ľozsahu špecifikovaného vo VoP, ktoľé sú zverejnené na
internetovej stľánke dodávatel'a www. tavos - as. sk.

8' Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, zktoýchkaždźL zo Zm|uvných stľán
si ponechá pojednom (l) vyhotovení.

9. Zmluvné stľany vyhlasujú, že sa so znením a obsahom tejto Zmluvy a VoP, ktoré sú neoddelitelhou súěasťou
tejto Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním. odbeľatel' vyhlasuje, źę Zmluvu uzaŃáĺa slobodne a vátne, jeho
prejav vôle je určiý a ztozumiteľný a vyjadľuje jeho skutočnú vôl'u' že Zmluvu uzaÝáĺa nie v tiesni ani za
neýhodných podmienok a že pri uzatvoreni Zmluvy nebol uvedený do omylu ani nevyvolal omyl u
Dodávatel'a. odberatel' svojim podpisom na tejto Zmluve potvľdzuje spľávnosť a úplnosť údajov uvedených v
tejto Zmluve.

10' Pľávne vďahy neupravené touto zmluvou a VoP sa ľiadia ustanoveniami Zákona o veĘných vodovodoch a
veĘných kanalizáciźrch, ustanoveniami zákona č,. 40/1964 Zb., občiansky zttkonník, v zneni neskoľších
pľávnych predpisov a ďalšími všeobecne zźtviunými právnymi predpismi platnými a úěinnými na űzemí
Slovenskej republĘ, ak tak tieto predpisy uľčujú. V pľípade, źę tźlto Zm|uva obsahuje dojednania odlišné od
ustanovení VoP, majú dojednania obsiahnuté v tejto Zm|uve pľednosť pred ustanoveniami VoP.

1l. odberateľ - pľoducent pľehlasuje, že povľchové vody z atmosferických zrážok (tj. vody z jednotliých plôch
tvoriacich nehnutelhosť- strechy' betónové, asfaltové povrchy, dlatby, tľávniky) nie sú odváńzané do verejnej
kanalizácie.

Pľílohy:
Pľíloha č. 1 Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadoqých vôd
Pľíloha ě. 2 Fotokópia listu vlastníctva k nehnutelhosti, pre ktoľú je odberné miesto ztiadenélfotokópia

zmluvy preukazujúcej právny vzt'ah odberuteľa k nehnutelhosti (napr. nájomná zmluva a pod.)
Pľíloha č. 3 Fotokópia výpisu z obchodného registľa odbeľatel'a
Príloha ě. 4 Fotokópia katastľálnej mapy
Pľíloha ě' 5 Vyplnená Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy

t
V Trnave, anu, .ť.!'.-.6...'ł2 /ł

1 _ vodáľenslĺĺ spoločnost', a.s.

TRNA\. c(Ä VoDARENSKÄ sPoLolNosŤ, a'3.

Prlolliyrolná ĺ0.92l 79 Piešt'any
l00l 36 2l2 a81. lt oPH: sK2020ĺ72264

'1ł '

...rcĺlo9 pľiezvisko a
Obec

Odberatel'a)
úľad
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