
Zmluva c. 213475
o postúpení práv a povinností odberatela z uzavretej zmluvy c. 706201371 zo dna 1.1.2012 o dodávke vody z verejného vodovodu a

odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá podla §-u 516 Obc. zákonníka v znení neskorších predpisov.

l.

Úcastnící zmluvv :

1. Obchodné meno:

sídlo (bydlisko):

štatutárny orgán:

bankové spojenie:
císlo úctu:

Mesto Žarnovíca

Námestíe SNP 33

966 81 Žarnovica

Kamil Danko, primátor

ICO: 00321117 DIC: 2021111543

Zapísaný: zákonom C. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

ako postupujúci práva a povinnosti odberatela z uzavretej zmluvy c. 706201371 zo dna 1.1.2012

2. Obchodné meno:

sídlo (bydlisko):

štatutárny orgán:

Materská škola

A. Sládkovica 1130

966 81 Žarnovica

Olga Zmorajová, riaditelka

bankové spojenie:
císlo úctu: /0

ICO: 42196973

Zapísaný: v Zriadovacej listine 01.01.2012 vydanej Okresným úradom v Zarnovici c.: 03076/20 II
ako preberajúci práva a povinnosti odberatela z uzavretej zmluvy c. 706201371 zo dna 1.1.2012

3. Obchodné meno: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spolocnost, a.s.
sídlo: Partizánska cesta 5,974 Ol Banská Bystrica

zastúpená: Božena Jakubová, vedúca Zákazníckeho centra Žiar nad Hronom
podla splnomocnenia

ICO: 36 644 030 DlC: 2022102236 lC DPH: SK2022l02236

Zapísaná: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, Odd. Sa, Vl. C. 840/S
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobocka Banská Bystrica, císlo úctu: 2624107235/1100
ako dodávatelz uzavretej zmluvy c. 706201371 zo dna 1.1.2012

II.
Predmet zmluvv :

l. Medzi úcastníkom uvedeným v cl. l. pod bodom l. ako odberatelom a úcastníkom uvedeným pod bodom 3. ako dodávatelom je
uzavretá zmluva C. 706201371 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre
odberné miesto: 70003 - 26170 - O

adresa OM: P. Jilemnického 2, Žarnovica

2. Medzi úcastníkom uvedeným v cl. l. pod bodom 1. ako prenajímatelom a úcastníkom uvedeným pod bodom 2. ako nájomcom je
uzavretá nájomná zmluva o prenájme nehnutelnosti uvedenej v cl. ll. bode l. tejto zmluvy.

3. Na základe dohody všetkých úcastníkov v tejto dohode uvedených sa postupujú práva a povinnosti odberatela z uzavretej zmluvy
špecifikovanej v bode 1. tohoto clánku zmluvy z (úcastník 1.) Mesto Žarnovica na (úcastník 2.) Materská škola s úcinnostou od:
1.1.2012

4. I'u~(úpenie práva POViW1U:;tí~a robí na dobu urcitÚ, t.j. na dobu po ktorú bude (:~a,tník 2. zároven náju:iicul1l nehnutelnosti(í)
uvcdcnej(ných) v cl. ll. bodu l. tcjto zmluvy.

5. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spolocnost, a.s., ako dodávatel z uzavretej zmluvy uvedenej v cl. Il. bod l. tejto zmluvy
s postúpením práv a povinností odberatela na (úcastníka 2.) Materská škola súhlasÍ.



III.
Ostatné dohody :

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe z tejto zmluvy nebude pre (úcastníka 2.) Materská škola zo strany dodávatela
vykonaný samostatný kontrolny odpocet stavu vodomeru.Dodávatel je oprávnený úcastníkovi 2. fakturovat vodné a stocné
kontinuálne v urcených fakturacných cykloch a to od posledného odpoctu vodomeru pre úcastníka l .. Takto dodávatelom
fakturované vodné a stocné si úcastníci 1. a 2. vzájomne medzi sebou rozpocítajú (napr. v zmysle ustanovenia § 28 odst. 4 zák. c.
442/02 Z.z. v znení neskorších predpisov). Obdobne bude zo strany dodávatela postupované aj v prípade ukoncenia platnosti
tejto zmluvy voci úcastníkovi l ..

2. Vzhladom na to, že nový odberatel je len užívatelom nehnutelnosti(í) pripojenej(ných) na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu,

zaväzujú sa úcastníci uvedení v cL L pod bodom l. a 2. tejto zmluvy vcas,
najneskôr 10 dní pred ukoncením nájomného vztahu oznámit túto skutocnost dodávatelovi.

3. Úcastníci l. a 3. tejto zmluvy sa dohodli, co podpisom tejto zmluvy zároven aj potvrdzujú, že v prípade ak dlžník - úcastník 2.
tejto zmluvy bude v omeškaní s úhradou faktúr vodného a stocného (t.j. budúcich penažných záväzkov), tieto na základe písomnej
výzvy úcastníka 3. bezodkladne uhradí úcastník C. 1., ako pristupujúci dlžník v ponímaní ustanovenia §-u 533 Obcianskeho
zákonníka.

4. Podla dohody zmluvných strán cL III. bod. 1. tejto zmluvy sa nepoužije v pripade, ked úcastníci zmluvy C. 1. a C. 2 ku dnu
uzatvorenia alebo ku dnu ukoncenia tejto zmluvy vykonali spolocný odpocet vodomeru a pre potreby fakturácie zároven vzájomne
písomne odsúhlasí li jeho stav, ktorý zároven aj oznámili úcastníkovi 3..

5. Ku dnu uzatvorenia zmluvy nebol medzi úcastníkmi C. l. a C. 2. vzájomne odsúhlasený nasledovný stav vodomeru.

IV.

Zrušenie zmluvv:

l. Zmluvu je možné zrušit:
1.1. písomnou dohodou medzí všetkýmí úcastníkmi zmluvy;
1.2. odstúpením od zmluvy ktoréhokolvek z úcastníkov l., alebo 2., v prípade preukázatelného ukoncenia nájomného vztahu a to
dnom uvedeným v oznámení odstúpenia od zmluvy úcastníkoví 3.

2. Zrušením tejto zmluvy prechádzajú práva a povinnosti odberatela vyplývajúce z uzavretej zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou C. 706201371 zo dna 1.1.2012 spät na pôvodného odberatela, t.j.
úcastníka C. l..

V.

Záverecné ustanovenia:

l. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania všetkými úcastníkmi zmluvy.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, s urcením po jednom vyhotovení pre každého úcastníka zmluvy
3. Neoddelitelnou súcastou zmluvy je:

- fotokópia platného výpisu z obchodného (živnostenského) registra preberajúceho odberatela
- fotokópia nájomnej zmluvy uzavretej medzi úcastníkmi zmluvy uvedenými v cL L bod l., 2.
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