
Zmluva o dodávke pitnej vody pre fyzické osoby

/ uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznp.

Zmluvné strany:

Dodávateľ:  Mesto Spišské Vlachy
                         SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

  Zastúpenie: Ľubomír Fifik
       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, pob. Spišská Nová Ves

  Číslo účtu: 3440021001/5600
                          IBAN: SK64 5600 0000 0034 4002 1001 BIC kód banky KOMASK2X

              IČO: 00329657
  DIČ: 20213311543

Odoberateľ:   Július Holub
                          Bytom : Žehra 171, 053 61 Spišské Vlachy

  Odberné miesto: Za mestom 2, Dobrá Vôľa , 053 61 Spišské Vlachy
  dátum narodenia: 

                          rodné číslo: 

Čl. I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy  je dodávka pitnej vody verejným vodovodom do domácnosti odoberateľa
ako fyzickej osoby.

1. Mesto Spišské Vlachy je vlastníkom a správcom verejného vodovodu v miestnej časti
Dobrá Vôľa a zároveň dodávateľom pitnej vody do domácnosti odoberateľa.

                                                                  Čl. II
Cena, fakturačné a platobné podmienky

1. Za  dodávku  pitnej  vody z verejného  vodovodu,  ktorá  je  vo  správe  mesta  Spišské
Vlachy odoberateľ platí vodné.

2. Cena sa platí na základe ceny fakturovanej obcou Žehra mestu Spišské Vlachy.
3. Vyúčtovanie  za  odobratú  vodu  bude  uskutočňované  podľa  skutočne  odobratého

množstva  vody  zisteného  odpočtom  z vodomeru  pred  domácnosťou  odoberateľa
obcou Žehra.

4. Odpočet množstva odberu bude uskutočňovaný v mesačných intervaloch.
5. Splatnosť vyúčtovania je dohodnutá do 25 - tého dňa príslušného mesiaca. Úhradu

odoberateľ  pitnej  vody  uskutoční  do  pokladne  mesta  Spišské  Vlachy.  V prípade
omeškania  môže  dodávateľ,  ak  sa  zmluvné  strany  nedohodnú  inak,  vykonať
vyúčtovanie úrokov z omeškania, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

6. V prípade, že nebude splatné vodné do 30 dní po lehote splatnosti má dodávateľ právo
po upozornení  odoberateľa prerušiť dodávku pitnej vody.
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Čl. III
Záverečné ustanovenia k zmluve

1. Zmluva zaniká písomne:
a) odhláškou  odoberateľa,  doručenou  30  dní  vopred,  ktorá  obsahuje  minimálne

dátum, ku ktorému sa odoberateľ odhlasuje a číslo vodomera /odberného miesta/.
Náklady s odstavením hradí odoberateľ. Odoberateľ svojim podpisom odsúhlasí
stav  vodomeru  v deň  demontáže  vodomeru,  inak  stráca  právo  na  reklamáciu
konečného stavu vodomeru,

b) odstúpením dodávateľa z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných podmienok,
c) výpoveďou zmluvnej strany po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac odo dňa
      doručenia výpovede,
d) úmrtím odoberateľa.

2. Odoberateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní, písomne oznámiť 
dodávateľovi mestu Spišské Vlachy akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou.

     
3. Odoberateľ je povinný strpieť obmedzenia svojho vlastníckeho práva dodávateľom

v zmysle § 20 a § 26 ZVK, najmä vstup na svoje nehnuteľnosti.

4. Odoberateľ  si  je  vedomý povinnosti  týkajúcich  sa  vodovodnej  prípojky,  ktoré  mu
vyplývajú zo ZVK, najmä povinnosti zabezpečiť ich vyhovujúci stav.

5. Odoberateľ  v prípade  neohlásenia  ukončenia  odberu  zodpovedá  za  všetky  škody
vzniknuté dodávateľovi.

6. V prípade neoprávneného odberu vody v zmysle  § 25 zákona č. 442/2002 Z.z. alebo
porušení iných ustanovení tejto zmluvy, má dodávateľ právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške  166 €, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Týmto nie je dotknuté
právo  dodávateľa  na  náhradu  škôd  s touto  skutočnosťou  spojených.  V prípade,  že
vodomerná šachta nebude sprístupnená,  v zmysle zákona č.  442/2002 Z.z.  platí,  že
odoberateľovi  bolo  dodané  dvojnásobné  množstvo  vody,  ako  je  priemer  za  celé
fakturačné obdobie.

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží odoberateľ.

8. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami.

9. Zmluvné  strany  potvrdzujú  autentičnosť  tejto  zmluvy  svojim  podpisom.  Zároveň
prehlasujú, že si zmluvu prečítali  a jej  obsahu rozumejú. Odberateľ podpisom tejto
zmluvy prehlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu.

V Spišských Vlachoch, dňa 3.04.2014

..................................................                                      ...........................................
          Ľubomír Fifik                                                                                              odoberateľ / fyzická osoba/
         primátor mesta
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