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B.atislavská vodár€nská spoločnosť. a. s.
Pr€Šovská 48. a26 46 B.áti§lava 29
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l
oddi€l: 5a, vloŽka č.: 3080/8

zmluva é. Pz00200264366_00 í
o krátkodobej dodávke vody

l
Fo.r}o1

uzatvorená podla ustanovení§ 15 ods, 7 písm, b) zákona č,442l2oo2z,z, o Verejných
Vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplneni zákona ě.27612001 z. z.
o regulácii v siet'ových odvetviach v znení neskorších predpisov (d'a|ej |en ,,zmtuva")

í.í Dodávatel:
Adresa:
zápisI

zastúp9ný:

zástupca vo veciach
zmluYnýGh:
Bankovó spojenie:
lBAN:
Blc:
lčo:
Dlč:
lč DPH:

(ďalq |en "dodávabr'|

í.2 odberatel:
Adrega:
zápisi
zastí|péný:
Bankové spoienie:
lBAN:
BlcI
lěo:
Dlč:
lč DPH:

obec Radimov
Radimov 44, 908 47 Radimov

Ján provaznik - starosta
5600
SK5600 0000 0026 5298 9001
KoMAsK2X
00309893
2021093877

čl. l.
ZMLUVNÉ STRANY

Bratislav9ká vodárenská §poločno3ť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava

V obchodnom registri okresného súdu
Bratislava l, oddiel sa, vložka č, 3080/8
lng. zsolt Lukáč, predseda predstavenstva
Mgr, Ra§tislav Gajarský, člen predstavenstva

Vť'B Bratislava - Ružinov
sK07 0200 0000 3500 0í00 4062
SUBAsKBX
35 850 370
2020263432
sK2o2o263432

(ďalej len 'odbeíaíer, pričom dodáVatel a odberatel budú ďalej spoloěne označení aj ako
,,zmluvné straný ajednotliýo ako ,zmluvná strana.)

čl. ll,
Pr9dmet zmluvy

Predmetom zmluvy je krátkodobá dodávka Vody píostredníctvom hydrantového
nadstavca vo vlastníctve dodávatela pre obec Radimov, odberné miesto Radimov,
oM20001662 s meradlom č, 5806520008 §o stavom počítadla 1213 m3, ktoď dodávater
prenecháva odberatelovi do doča§ného užívania (hasiěská sút'až).
Každú zmenu miesta pripojenia na verejný vodovod je odberatel povinný vopred
nahlásiť prostredníctvom Wplneného tlačiva objednávka na práce, dodávatetovi a to

2.1

2.2



V termíne minimálne dva (2) pracovné dni pred plánovaným pripojením hydrantového
nadstavca na verejný Vodovod,

čl. lll.
cena

3.1 odberatel uhradí zálohu 189 € bez DPH do termínu montáže hydrantového nadstavca,
prípadne vodomeru, pozostávajúcu z poplatku za prenájom hydrantového nadstavca
1,70 € bez DPH a poplatku za montáž - demontáž hydrantového nadstavca 15,7o € bez
DPH za každý kalendárny mesiac izačatý azo zálohy za úhradu z dodávku vody
(vodné).

3.2 Dodávatel vykoná vyúáovanie odberatelovi vo faktúre vystavenej po ukončení odberu
vody a demontáži hydrantového nadstavca, prípadne vodomeru, splatnosť faktúry je
štmásť (14) kalendárnych dni odo dňa jej odoslania odberaterovi.

3.3 cena Vodného sa riadi právnymi predpismi, platnými v čase trvania tejto zmluvy,
3.4 V prípade omeškania odberatera s úhradou vyúčtovacej faKúry podra bodu 3.2 zmluvy

má dodáVaier právo uplatniť si u odberatela nárok na zaplatenie úroku z omeškania vó
výške 0,02 o/o z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania,

ěl. M.
Doba odberu

4,1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní| od 13.07.20,18 do 16.07,2018.

5,1

čl. v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

odbeíatel potvrdi na montážnom liste že hydrantový nadstaveďvodomer pri montáži
prevzal v stave spósobilom na dohodnuté užíVanie odberater je povinný V tom istom
stave hydrantový nadstaveďvodomer vrátit' V mieste montáže. Montáž a demontáž
Vykonávajú Výlučne zodpovední pracovníci dodávatela, Hydrantouý nadstavec nesmie
byt'používaný v mraze, t,j, pri teplote nižšej ako 0 "c,
odberatel je povinný oznámiť dodáVatetovi bez zbytočného odkladu každé poškodenie
hydrantového nad§tavca, pripadne vodomeru, V prípade porušenia tejto povinnosti
zodpovedá odberateí za škodu tým §pósobenú.
V prípade poškodenia hydrantového nadstavca/vodomera odberaterom je tento povinný
uhradit' náklady na opíavu a v pripade znič€nia alebo straty je odberater povinný uhradiť
jeho plnú hodnotu, ktoré sa uhradia zo zábezpeky na hydranto\^ý nadstavec.
Ak odberatel používa poškodený hydlantový nadstavec, prípadne vodomer, má
dodávater píáVo uplatniť si u odberateta, okrem Vodného, ktoré bude vypočitané
technickým prepočlom, aj nárok na zaplatenie sankcie vo \rýške 130,58 EUR (slovom:
stotridsať eur a pát'desiatosem centov) pre íyzické osoby (nepodnikatelia), resp, Vo
výške 1552,53 EUR (slovom: tisíc pát'stopáťdesiatdva eur a páťdeslattri centov) pre
fyzické osoby (podnikatelia) a práVnické osoby.
V pripade, ak odberateí použije hydrantový nadstavec bez ohlásenia v zmysle Čl. ll. bod
2_2 nainom mieste, ako je stanovené v cl, ll, bod 2,1 tejto zmluvy, má dodávater právo
uplatniť si u odberatera nárok na zaplatenie sankcie vo výške 130,5E EUR (slovom|
stotridsať eur a pát'desiato§em centov) pre fyzické osoby (nepodnikatelia), resp, vo
Výške 1 552,53 EUR (slovom: tisíc pát'stopáťdesiatdva eur a páťdesiattri centov) pre
fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby,

5,2

5,4
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5.6 odberatel Je,polýlnný vrátit' hydrantový nadstavec, pripadne vodomer po skončení doby
uvedenej V cl, lV, bod 4 í tejto zmluvy, V prípade, ak odberatel hydrantový nadstaveÓ,
pripadne vodomer nevráti v dohodnutom termine, má dodávaiel právo Uplatnit' si
u odberatela nárok na zaplatenie sankcie vo výške 5,- EUR (slovom: páť eur) za každý
aj začatý deň omeškania.

Za""r.en? ullrno""ni"

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnost' dňom jej podpisu
opráVnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán Ůčinnost' nadobúda dňom
uvedeným v článku lV, bod 4,1 tejto zmluw,
Táto žmluva je Vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktor,ých každá zmluvná strana
obdži po jednom (1) rovnopise,
Túto zmluvu je možné menit'a/alebo dopÍňať iba očí§lovanými a písomnými dodatkami
! j9jto_ zT|uv.e podpísanými oprávnenými zástupcami ÓbidvoČh zmluvnlich strán,
Akékofuek iné zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú neplatné,
od zmluvy je opíávnená odstúpiť Korákorvek zo zmluvných strán v pripade akéhokolvek
porušenia dohodnutých podmienok druhou zmluvnou stranou, odstúpenie je účinné
dňom jeho pisomného doručenia druhej zmluvnej strane,
Neoddeliternou §úěasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky dodáVky
pitnej vody a odvádzania odpadoMých Vód.
Právne vzťahy, ktoé nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami slovenského právneho poriadku.
zmluvné strany prehla§ujú, že zmluva bola spisaná na základe pravdivých údajov, že ich
zmluvná volnost' nie je obmedzená, že túto zmluvu uzatvárajú siobodne a vážne,
nekonajú v tiesni ani za inak ne\^ihodných podmienok aže im ňie sú vdobe podpisu
zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť, že si zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli, súhla§ia sním ana znak toho ju vlastnoručne
podpisujú.

V skalica dňa ,l1,07.20,18

6-1

6.2

6,3

6.4

6,5

6,6

6.1

za dodávatela;

U
za odberatera|

{rB8C RADIMoV
908 47 RADrlypV

/4,,-)," "" " " """",," " ",,/""""
Ján Provaznik - s{arosia

vedúci referátu kontaktného centra senica




