
ĺ-f zMLUvA č. zsrłsoo
o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvńdzaní odpadoých vôd veľejnou kanalizáciou

uzaŃorená podl'a pľíslušných ustanovení zákonaě' 442/2002 Z. z., o veľejných vodovodoch a veľejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ě.2761200l Z. z. o ľegulácii v sieťoqých odvetviach, v znení

neskorších predpisov (d'alej len Zákon o verejných vodovodoch a veľejných kaĺalizźrciźrch)

Zm|uvné stľany:

Dodávatel': Tľnavslrrĺ vodáľenská spoločnost', a.s.
sídlo: Priemyselná 10,92I79Piešťany
registrácia: okľesný súd Trnava, oddiel: Sa, VloŽka č:.: 10263lT
lco: xzszątą DIČ:2020I72Ż64 tČopu: sK2o20I72264
ěíslo účtu IBAN: SK07 l100 0000 0029 24IŻ3384 BIC: TATRSKBX
zastűpená: Ing. Julie Kováěová, obchodný a ekonomický ľiaditel'

nazźlklade poveľenia predstavenstva spoloěnosti Trnavská vodáľenská spoločnosť, a.s
(ďalej len Dodávatel)

odbeľatel': Obec Cífeľ
sídlo: Námestie A. Hlinku 169/3l,9|9 43 Cífer
registrácia: ŠtatisticĘý úrad SR
doľučovacia adľesa: obec Cífeľ, Námestie A. Hlinku 169131,919 43 Cífeĺ
ĺČo: oo3 lŻ347 DIČ:2021I336ł7 lČopH: ---
číslo účtu IBAN: SK66020000000000029Ż32I2 BIC: SUBASKBX
zastripený:

(d'alej len Odberatel)

(Dodávatel'a odbeľateľ d'alej spolu len Zmluvné stľany akaźdý samostatne len Zmluvná stľana).

Clánok I
Úvodné ustanovenia

l. Na zabezpečenie dodávky pi-tnej vody z veĘného vodovodu a zabezpeěenie odvádzania odpadoqých vôd
veľejnou kanalizáciou podl'a Členku lI (Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy, ízatvárajű Zmluvné stľańy tuto zmluvu
o dodávke pitnej vody a odvádzaĺí odpadových vôd (ďalej len Zmluva), ktoľej prílohou a neoddelite1hou
súčasťou sú Všeobecné obchodné podmienĘ dodávky pitnej vody a odvádzania odpadoqých vôd (d'alej len
voP). odberatel'podpisom tejto Zmluvy potvľdzuje, že si VoP prevzal'

článok II
Pľedmet Zmluly

1. Dodávatel' sa zavĺnuje poskytovať odbeľatelbvi dohodnuté plnenia za odplatu a za podmienok dohodnuých v
tejto Zmluve.

Ż. Dodávatel' sa zaviŁuje poskytovať odbęratelbvi dohodnuté plnenia podľa tejto Zmluvy v mieste a rozsahu
takto:

* možnosti predmetu Zmluvy:
(a) dodávka pitnej vody z verejného vodovodu (d'alej len dodávka vody)
(b) odvádzanie a čistenie odpadoqých vôd
(c) odvádzanie a ěistenie vôd z povľchového odtoku
(d) odvádzanie a čistenie odpadoqých vôd z iných zdrojov
(plnenia podl'a písm. (b), (c)' alebo (d) d'alej len odvádzanĺe odpadových vôd)
** možnosti úěelu použitia: stavebný, domácnosť, ostatné
'ł** stav' vodné' stočné je v tabul'ke uvedené v m3ldátum.

Množstvo vody odobratej veľejným vodovodom a množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou
sa zistí alebo uľčí podl'a tejto Zm|uvy a pľíslušných ustanovení voP a bude faktuľované odberatelbvi
štvrt'ročne.

strana 'ĺl3

€'7 ď,(/! ,//n"rJ
staY ?t't'íÚčel

použitia **

ostatné

Pľedmet
Zmluvy *

(a) (b)

odbeľné
miesto

28-14500-0

Adľesa odbeľného mĺesta

Cífeľ, Čulenova č.parc. : 8 l 5/1

J



'ĺ 
odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdľojov ako z veľejného vodovodu a ak nie je

Áožné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody meraním alebo iným spôsobom ustanoveným vo všeobecne
záväznom právnom pľedpise platnom a účinnom na uzemí Slovenskej ľepubliky, zistí sa množstvo vypúšťaných
odpadoqých vôd odboľným qýpočtom oveľeným vlastníkom alebo prevádzkovatelbm verejnej kanalizácie s čím
odbeľatel' výslovne súhlasí'

článok III
Pľávny vzťah Odbeľatel'a k nehnutel'nosti

l. odberatel' vyhlasuje, že k nehnutelhosti, pre ktoľú je odberné miesto uvedené v ods. 2 Členku II (Predmet
Zmluvy) Zmluvy zriadené, mátaĘ právny vzťah, kto4ý ho oprávňuje uzatroľiť túto Zmluvu a łykonávať práva
a plniť povinnosti odbeľateľa vyplývajúce mu z tejto Zm|uvy'

2. Neoddelitelnou súčasťou tejto Zmluvy je pľíloha č. 2, ktorú tvorí výpis príslušného listu vlastníctva
vďahujúceho sa k nehnutelhosti v zmysle ods. 1 tohto Článku III (Právny vďah odbeľatel'ak nehnutelhosti )
Zmluvy a v prípade nájomného vzt'ahu alebo iného vzt'ahu aj kópia nájomnej zmluvy resp' inej zmluvy
dokumenfuj úcej právny vzť ah k nehnutelhosti.

článot ľV
Cena, spôsob úhľady faktrĺľy za dodanie tovaľu a služieb

1. odberateľ sa zav'ázuje uhľádzať Dodávatel'ovi platby za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd podl'a
tejto Zmluvy a platných a účinných VoP.

2. Ak je odberateľ v omeškaní s plnením platby alebo ěasti platby za dodávku vody ďalebo odvádzanie
odpadov,ých vôd, podlä tejto Zmluvy má Dodávatel' nárok na zaplatenie úľoku z omeškania vo ýške
ustanovenej príslušnými pľávnymi predpismi Slovenskej ľepubliky z dlżnej sumy Za každý zač,aý deřl
omeškania, a to aj v pľípade, ak medzičasom došlo k čiastočnej alebo riplnej úhrade pľíslušnej faktury.

3. Ceny za dodávku vody a odvádzanie odpadovych vôd budú stanovené v súlade s rozhodnutím Úradu pľe
reguláciu sietbvých odvetví Slovenskej ľepubliky a sú uverejnené na internetovej stľánke Dodávatel'a
www.tavos.sk.

4. Faktury za dodávku vody a odvádzanie odpadovych vôd budú vystavené v súlade so zákonom č,.222lŻ004 Z. z.,
o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ostatnými právnymi predpismi
Slovenskej ľepubliky.

5. odberatel' má ztlujem a qýslovne podpisom tejto Zmluvy súhlasí so zasielaním faktuľ za dodávku vody a
odvádzanie odpadoých vôd vystavených Dodávatelbm v písomnej (tlačenej) podobe na adľesu odbeľatel'a
uvedenú v záh|aví tejto Zmluvy.

článokV
Ukončenie Zmluvy

l. Zmluvu moŽno ukončit':
(a) dohodou Zm\uvných strán, pľe ktoľej platnosť sa vyźaduje písomná foľma a ktoľá musí bý' podpísaná
obidvoma Zmluvnými stranami,
(b) písomnou výpoveďou,
(c) písomným odstupením od Zmluvy, alebo
(d) z iných dôvodov qýslovne upľavených vo VoP alebo v Zttkone o veľejných vodovodoch a veľejných
kanalizáciách.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, Že platnosť a úěinnosť tejto Zmluvy zanikne v deň, v ktoý Dodávatęl' uzafuorí
zmluvu so zhodným pľedmetom plnenia, ako je predmet plnenia uvedený v ods. 2 Článku II (Predmet Zmluvy)
tejto Zmluvy' pre odberné miesto zhodné s odbeľným miestom uvedeným v ods. 2 Článku II (Pľedmet Zmluvy)
tejto Zmluvy s iným odberatel'om. Ustanovenie tohto odseku sa primeľane použije v prípade čiastoěnej zhody
pľedmetu plnenia podľa zmluvy uzatvoľenej medzi Dodávatel'om a iným odbeľatelbm s predmetom plnenia
uvedeným v ods. 2 Článku II (Predmet Zmtuvy) tejto Zmluvy. Bezohľadu nazánikplatnosti a účinnosti tejto
Zmluvy, tak ako je uvedené vyššie' akékol'vek peňaŽné ale aj nepeňażné nároky Dodávatel'a voči odbeľatelbvi
vyplývajúce ztejto Zm|uvy zosttlvajű Ęýmto nedotknuté.

článokVI
Záverečné ustanovenĺa

1. Táúo Zm|uva sauzaýára na dobu neurěitú.
Ż. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania v poľadí poslednou z podpisujúcich Zmluvných

stľán.
3. Dňom nadobudnutia platnosti a úěinnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky pľedchádzajúce

zmluvy o dodávke pitnej vody veľejným vodovodom a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
ktoré boli uzatvorené pre odberné miesto uvedené v tejto Zmluve medzi odbeľatelbm a Dodávatelbm, ak také
existujú.

4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce ztejto Zmluvy prechádzajű na právnych nástupcov Zmluvných stľán'
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,eniť alebo dopíĺať túto Zmluvu je nrožné výlučne fonnou písomných dodatkov k nej podpísanýclr oboma
lmluvnými stranami.
Menit', dopĺĺať alebo ľušit' VoP alebo ich jednotlivé ustanovenia je opľávnený Dodávatel', a to aj jednostľanne'
z dôvodov, spôsobom a s účinnosťou uvedených vo VoP.

7 ' Odbeľatel' podpisom tejto Zmluvy udel'uje Dodávatel'ovi v súlade S ustanoveniami zákona č,. 12212013 Z. z', o
ochľane osobných údajov a o Zmene a doplnení niektorych zttkonov, v znení neskorších pľedpisov sÍrhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle a ľozsahu špecifikovaného vo VoP, ktoié sú zverejnené na
inteľnetovej stľánke dodávatel'a www.tavos - as. sk.

8' Zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktoých każdá zo Zmluvných stľán
si ponechá pojednorn (1) vyhotovení.

9' Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zrlením a obsahom tejto Zlnluvy a VoP, ktoľé sÚl neoddelitelhou súčast,otl
tejto Zmluvy oboznámili a súhlasia s ním. odbeľatel' vyhlasuje, że, Zmluvu uzatvtra slobodne a váżne, jeho
pľejav vôle je určiĘý a zrozurĺitelhý a vyjadruje jeho skutočnú vôl'u, že Zmluvu uzaÝáľa nie v tiesrri ani za
nevýhodných podmienok a Že pľi uzatvoľení Zmluvy nebol uvedený do omylu ani nevyvolal omyl u
Dodávatel'a. odbeľatel'svojim podpisom na tejto Zlnluve potvľdzuje spľávnost'a riplnost'údajóv uvedených v
tejto Zmluve.

10' Právne vzt'ahy neupľavené touto zmluvou a VoP sa ľiadia ustanoveniami Zźkona o veľejných vodovodoch a
veľejných kanalizáciách, ustanoveniami zákona č. 4011964 Zb., občiansky zákoĺlník, v znení neskoľších
pľávnych pľedpisov a d'alšími všeobecne zélväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na ilzemí
Sloverrskej ľepubliky, ak tak tieto pľedpisy uľčujú. V pľipade, že táto Zmluvi obsahuje dojednánia odlišné od
ustanovení VoP, majú dojednania obsiahnuté v tejto Zmlvve pľednost'pľed ustanoveniarni VoP.l1' odbeľatel'- producent prehlasuje, že povľchové vody z atmosfeľických zĺážok (tj. vody z jednotlivých plôch
tvoľiacich nehnutel'nosť _ stľechy, betónové, asfaltové povľchy, d1ažby, trávniky) nie sú odv|ádzané do veľejnej
kanaliztrcie.

Pľílohy:
Pľíloha č. 1 Všeobecné obchodné podrnienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpaclových vôd
Príloha č. 2 Fotokópia listu vlastníctva k nehnutelhosti, pľe ktoľú je odbeľné miestozľiadené/ fotokópia

zmluvy preukazujúcej pľávny vzťah odbeľatel'a k neńnutel'nosti (napľ. nájomná znluva ä pod.)
Pľíloha č. 3 Fotokópia výpisu z obchodného ľegistľa odbeľatel'a
Pľíloha č. 4 Fotokópia katastľálnej mapy
Pľíloha č. 5 Vyplnená žiadosť o uzatvoľen le Zmlwy

V Tľnave, aĺu, C.:.?..'/u/ O

1 -r'uroĆnost', a.s
lrrg. Julie Kováčová

obchodný a ekonoĺnický ľiaditel'

tftc cĺfeľ

-cllSKA. SPOL0CN0SÍ a s'
-,-ćt'ôĺ]V
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