
ČísLo zmluvy: 718019851
o dodávlcc vody z veľejného vodovodu

uzavi.etá podl.a zákona č.513/] 991  Zb. Obcl`odnélio zákonníka v znenĺ neskorš[ch predpisov a 2ákona
č.442#002 Z.z. o vcľejnýcli vodovodoc!` a vereji`ých kanal izúciách v znerii neskoľších pi'edpisov

Čl. l   Zmliivné sti"v

DodÁvatel';
Stredosloveiiská vodárenslri pľevádzkwŔ spoločiiost', a.s.
Paľtizánska cesta 5, 974 01  Banská Bysrica
Zapĺsaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystľica, Odďel: Sa, Vložl(a číslo: 840/S
IČ0;  36644030                                D]Č: 2022102236                                             IČDPH:  SK2022102236

Zastúpená:   Adríana Tichá, vedúca Zákaznĺckeho centľa Zvolen, Žiar nad Hronom na základe Splnomocnenia č. 27Ä2017

Bankové spojenie:      Všeobccná úvemvá banka, 8.s.
'ram bai`ka, n.s.

KomeTčnĹ baiika, a.s. , pobočka .j±ahTaniči`ej banky

Čcskoslovenská obchodiiá I)ai`ka, a.s.

lBAN:  SK66 0200 0000 0020 8954 0458,    Bľc: SUBASKBX

IBAN:  SK771100 0000 0026 2410 7235,     BIC: TATRSKBX

IBAN:  SK03 8toooool 070118610277,    BIC:KOMBSKBA
IBAN:  SK42 750000000000 2S918563,     BIC: CEKOSKBX

Odbeľatel':
Obchodné meno:                 Mesto žamovlca
Sídla:                                      Námestie sNP 33, 966 8l  žamovica
Zapísnný (zi.iadený):           zákoTiom č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zľiadení
Zastúpený:                              Kamil  Danko, primátoľ
IČ0:                                               00321117                            DIČ:       2021111543

Bankové spojenie:   V5eobec.iá úverwá banka, as.      IBAN: SK7202000000000014824422

Zákaznlcky účetčíslo:         100084605
Adresa pre poštový styk:   Mesto Žamovica, Námestio SNP 33, 9Ó6 81 Žarnovica

č]. 2  Pitimetzmluw

2.1    Predmctom t€jto zmluvy je:
- Dodávka vody verejným vodovodom

ČL. 3   Určenie odberného mlesta_a_sp_i

IČDPH:    -_-

ob určenia množstva dodanei vod
3. ]      Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odbei.né miešto:

Adľe§a odberu:                   Námestie sNP 24, Žai.novica
Kataster:                               Žamov i ca
Technícké čĺslo odberu:   70003-27560-0
Názov odbei.u:                     Centľum vol'ného ča§u

Odpo čtový cyklus :             štvrťročiiý

č.LV:

Evidenčné č!slo odberu:  121523

3.2     Účel:   ostatné použitie

3,3     Určenie množ§tva dodÁvanej vody:
- Vodomemm

Umiestneni€ vodomeľu:  Šachta - na chodbe
Čĺslo vodoineru pri uzatvoi.en{ zmluvy:   02690242 ; menovitý priemer vodomei.u DN 20

3.4     Dodávatel' sa zavä"je dodávať odbei.atel'ovi vodu v množstve:

č,I,arc,,

:..:.':.ma± ri3/rok '.. •...   m8'i.m3/mes    .'.        '.1 •   ihax.m3/deň  '..: •...l/s       .:.

25 2 0,07 0,00]

čn  Platobné nodmienkv
4.1     -Za dodávku vody platĺ odberateľ vodné

4.2   Cena za poskytnuté plnenie v čase uzatvorenia zmluvy a platol]né podmĺenky:
Cena za výrobu a dodáv!cu pítnej  vody je uľčená  rozhodnutĺm  Úradu pie ľeguláciu  sieťových  odvetvĺ.  Ak počas  ti.vanía

##°,jäľLuä#jíefflkmťeriť:gnyuuľwľs#júuĹ#pmť:#uC:ťstsojďj=ľs*gíľr.stw,Pripadmjnýmpffivnym
Odbeľa.leľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za plnenia poskytnuté podľa tejto zmtuyy aktuálne platnú cenu v čase plrLenia
za podmienok uyedených vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávky vody a odvádzania odpado\ĺých vôd ,
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Aktuálne plamé ceny sú zveľejncné na web stľánke dodávateľa (www,sivps,sk), iia všetkých zákaznĺckych centrách a vo
vyúčmjúcej fäkwhe.

4.3    Spôsob fl splatnost' i}lateiiia ftilstúľ:

- Prevodný prn"
Splatnosť:  14 dní od dátumu odoslania vyúčlujúcej falctúi.y

4.4   Spôsob a splatnosť vrátmia preplatku:
-Prevodný prikaz    na č. účÍu SK72020000000000j4824422

Splatnost':  14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej ftktúry

ČL 5   Záverečné ustaitovenia

5.]    Odborateľ pľehlasuje,  že   ku  dňu  podi){sai)ia  zmJwy je  povimou  osobou  podľa  zákona  č.  211#000  Z.  z.  o  s}obcidnom
prĺstupe  k  infoiináciám  a  o  zmene  a  doplnenĺ  niektorých  zákonov  v  znení  iieskorších  pi.edpisov  {ďalej  bn  ,Zákoii  o
s]obode info"áciť') a súčasne pľehlasuje, žeje povinný túto zmíwu podľa Zákona o slobode infoľmácií zveťejnit'.

5.2    0dberateľ prehlasiúe, že ku dňu podpfsania zmluvy je subjektom verejného pľáva v zmysle § 261  zákona č. 513/1991  Zb.
Obchodný zákonnĺk v platnom znení.

53   Táto zmluva nadobúda platnost' clňom podpisu oprávnenýini zástupcaini zmluvných strán a Lffitvára sa  m dobu neuľčitú
a nadobúda účiimost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Odberateľje povinný dodávateľovi bezodkladne pĺsoiTine
oznámif deň zverejnenia zmlwy.  Dodávateľ zabezpečí dodávhi  vody z  vei.ejného voclovodu a odvädzanie odpadových
vôd veľejnou kanalízáciou nqjneskôr do siedinich pľacovných dn[ odo dňa účinnostj zmluvy. ak nie je dohodnuté inak.

5.4   V pľĺpade  že odber  vo(ly  z  verejného  vodovodu  alebo  odvädzanie odpadových  vôd  verejnou  kanaHzácjou  so  súl`Iasom
dodávateľa ftiktícky i`astal pred dňom nadobudnutia platnosti a účimosti tcjto zmhivy, odbeľateľ sa zaväziije zaplaLiť cenu
za posl{)ĺtnuté plnei`ie na zálc]ade fäktúry vystavenej dodávatel'om.

5j    Ostatné  práva  a  povi.nnosti  zmluvných  strán  upravujú  Všeobecné  obchodné  podmienky  dodávĺq/  vody  a  oclvádzania
odpadových  vôd  (ďalej  len  „VOP")  ktoré  tvoi.ia  súčasť  zmhivy.  Dodávateľ je  opľávnený  jednostiť`me  meiiit'  VOP.
Platnosť VOP zaniká účtnnosťou nových  VOP.  Dodávateľ upovedomí odberatel.a o nových,  ľesp. zmenených  VOP pred
ich   účinnosťou    pi.ostiedn{ctvom   zverejnenia   na    intemetovej    stľánke   `"Íw.stvĽ)s,sk.    Odbei.ateľ   svojím   podpisom

potvrdzuje, že bo] oboznámený s VOP, ako aj spľávTiosť nm poskyti`utých údajw.

5.6    Zmeny  alebo dop]nky zmluvy je možné vykonať  len pĺsomnými  dodatkami  zntiLivných  stL.á»,  okľem  zmien  qýkgtjúcich  sa
VOP a zmeny ceny, poštovélio styku alébo bankwého spQjenia.

5.7   ZmJwa je  vyhotovená  v  2  vyhotoveLiiach  s  určenfm  po jcdnom  vyhotovenĺ  pre  lcaždú  zo  z«iluvných  stľán.  Zmtuva je
uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane Pťíloh k tejto Zm[uve je uľčiý a zrozumiteľný, zmluvné stľany s obsahom
zmluvy a jej prĺloh súhlasia a na dôkaz toho zmluw potviújú svojimí podpísmL

Prĺlohy: Všeobecné obchodiié podmíenky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.
Akiuá]ny doklad o vlastnícwe nelmutemostí.
Aktuáliiy  výi)is z obchodného iTegistm alebo  iného registm,  v ktoi.om je o{lbeťateľ zapísaný.  Pri osobách, ktoré sa do
obchodného  alebo  iného  regism  nezapisujú  tvoi.ĺ  prĺlohu  doklad  o  ich  zľiadení  (zriad'ovacja  alebo  iná  listha}  a
doklfld powrdzujúci oprávnenťe osoby uvedenej v zmluve podpísať zmlwu za odberateľa.-
v   .±äv * Vt`* ...., dňa „#.:..t.&... 2i9`?8

za odbeL.atel'a
KamílD------.i----r,-:`.^---

YTžiiarn;noasq#3.3.JEi,Tbí}.ĹdÁň#"2.2018
PREVÁD2
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9?"Ä'á'á
Adriaim Ticliá

vedúca Zál{azn íckeho cei`tra Zvolen, Žiar iiad Ht.onom

Vystwil(a): Ziiľfl" Valachová                       koniĺiktné t.č. CALL CĽN'l`RUM: 0850111234     fax: +421484 327 888             c-mail: cc@stvps.sk
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