Zmluva
o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu
I.

Zmluvné strany:

1.

Dodávateľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:

2.

Odberateľ:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa:

Obec Lietavská Svinná – Babkov
013 11 Lietavská Svinná 160
Vladimír Jamečný – starosta obce
00321443
Prima banka Žilina,
IBAN: SK 96 5600 0000 0003 9784 9001
Tibor Špánik

II.

Predmet plnenia:

1.

Dodávka pitnej vody z obecného vodovodu.

III.

Miesto plnenia:

1.

Babkov s. č.

IV.

Spôsob určovania množstva dodanej vody:

1.

Množstvo odoberanej vody je určované odpočtom z vodomeru .

V.

Cena a platobné podmienky:

1.

Cena za výrobu a dodávku pitnej vody je určená Cenníkom služieb poskytovaných
obcou, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Cena sa odvíja od nákladov na
výrobu a dodávku pitnej vody.
Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde ku zmene ceny, cena uvedená v tejto zmluve
sa zmení ku dňu vykonania zmeny ceny v Cenníku služieb poskytovaných obcou.
O zmene ceny bude odberateľ písomne informovaný.
Cena platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy je 0,35 € za 1 m3 odobratej vody.
Za odber vody z obecného vodovodu platí odberateľ vodné.
Obdobie odpočtu z meradla sa uskutočňuje raz ročne a to k 31. decembru
príslušného roka a platenie vodného sa uskutočňuje tiež 1x ročne a to spolu
s platením dane z nehnuteľnosti.
Odberateľ je povinný zaplatiť vodné do 30.6. príslušného roka za rok
predchádzajúci.
Ak odberateľ nezaplatí vodné v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania. V prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30
dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody, čo odberateľovi
písomne oznámi najmenej 3 dni vopred.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

č. parcely 127/3

VI.

Záverečné ustanovenia:

1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
V prípade, že nastal odber vody pred dňom uzatvorenia tejto zmluvy, odberateľ sa
zaväzuje zaplatiť vodné aj za vodu odobratú z obecného vodovodu pred termínom
uzatvorenia tejto zmluvy. Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť
dohodou alebo odstúpením od zmluvy výpoveďou a to uplynutím výpovednej
lehoty. Výpovedná lehota je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia písomnej
výpovede.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
jedno je pre odberateľa a jedno pre dodávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa oboznámili, plne mu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú.

3.
4.

V Lietavskej Svinnej dňa 29. 04. 2020

Dodávateľ:

Odberateľ:

............................................................

.........................................................

