Vodovod

Zmluva č. 218/2021
o dodávke vody uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
1.1.

Predávajúci:

Obec Jarovnice
Obecný úrad, 082 63 Jarovnice
zastúpená starostom obce Mgr. Floriánom Giňom
IČO: 00327212
DIČ: 2020711528
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 8818513001/5600

1.2.

Kupujúci:

Darina Kalejová
Jarovnice 218
číslo odberateľa: 218 Jarovnice par.č. 15

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1.
2.2.

Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu.
Dodávka vody je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.
Článok 3
Vodné

3.1.

3.2.

3.3.

Za odber vody z verejného vodovodu platí kupujúci predávajúcemu vodné.
Cena za odber vody je určená uznesením Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach.
V čase uzavretia tejto zmluvy je cena za odber vody /vodné/ 40 centov(12,00 Sk/m3 ).
Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene ceny stanovenej uznesením Obecného
zastupiteľstva v Jarovniciach alebo k zvýšeniu cien vstupov spojených s výrobou a dodávkou
vody, k zmene ceny vodného určenej všeobecne záväzným právnym predpisom, cena
uvedená v bode 3.1. sa zvýši prípadne zmení na maximálnu cenu určenútýmto predpisom,
s čím kupujúci súhlasí.

Kupujúci bude platiť vodné na základe stavu zisteného meradlom k 31.12. najneskôr
do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, po
obdržaní vyúčtovania predávajúcim priloženou poštovou poukážkou alebo v hotovosti
do pokladne obecného úradu. V prípade nezaplatenia v lehote splatnosti, predávajúci
má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania.

Vodovod

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

Zmluva zaniká písomnou výpoveďou kupujúceho uplynutím 30 dňovej lehoty odo dňa
doručenia
druhej strane.
Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť nové údaje súvisiace s odberom vody. V prípade
ich neoznámenia kupujúci zodpovedá za vzniknutú škodu.
Kupujúci je povinný umožniť vstup predávajúcemu na nehnuteľnosť pripojenú na verejný
vodovod na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy,
údržby, výmeny, demontáže alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej
vody, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky, poskytnúť potrebnú súčinnosť
a oznámiť zistenú poruchu na vodovodnej prípojke, vrátane poruchy na meradle.
V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu podľa § 25 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov je predávajúci
oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 331,94 €, tým nie
je dotknuté právo na náhradu škody.
Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú od 16.11.2021
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z..

V Jarovniciach 15.11.2021

.............................................
kupujúci

.............................................
predávajúci

