ZMLUVA č.: 6/1000045530

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vód do verejnej kanalizácie
uzavretá medzi
Dodávatel'om:

Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra
Odštepný závod Nitra
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
V zastúpení: Margita Kršáková
poverená vrf,konom funkcie vedúci a riaditel'odštepného závodu

lčo:

36550949

DlC:

2020154609
sK2020,t54609

lČ DPH

a.s.

č účtu:000019-000250316210200

Slovenskásporitel'ňa,as

čúčtu:000000-02338885'14/0900

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka,

SUBASKBX lBAN; SK65 0200 0000 1900 0250 3162

SWlFT/BIC:

Obchodný

SWIFT/BIC:G|BASKBX lBAN. SK39 0900 0000 0002 3388 8514
register:Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberatel'Om: obchodné meno:
(Producentom) sídlo:

Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647, g5176 Tesárske Mlyňany
v zastúpení:lng. Štefan Vaikovič, starosta obce

lCO:
Dlč:

00308528
2021038030

lC DPH:
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a

SWlFT/BIC:

s

č účtu: 000000-00 303281 621

0200

SUBASKBX lBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162

Registrovaný:

Adresa na zasielanie faktúry: Obec Tesárske Mlyňany, Hlavná 647,951 76 Tesárske

Mlyňany

Elektronická adresa

beh ulova@tesarskem

Kontaktné údaje: Tel čís|o:376 426

lynany.sk

918

cl.

Fax:376426918

l

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:

lil

dodávka vody z verejného vodovodu

|'-: odvádzanie odpadových vód do verejnej kanalizácie
:"1, odvádzanie vód z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
?a,
odvádzanie odpadových vód z iných (vlastných) zdrojov do verejnej kanalizácie

čt. tl
Špecifikácia odberu / produkcie
Adresa odberného miesta/produkcie: Lipová í26, Tesárske Mlyňany
Technické čísloodberu
60013-81430-0
Evidenčnéčísloodberul
722220,|
:

Účel odberu vody:

Spósob určenia množstva dodanej

verejným

vodovodom;

vody

osTATNÍ

j

1i

Spósob určenia množstva odpadove_j vody |'
odvedenej do verejnej kanalizácie:

vodomerom
smernými číslami

:,

vodomerom
prietokomerom producenta
':-1 smernými číslami
;__j odborným výpočtom dodávatel'a

,-:

Množstvo odoberanej vody v m3/rok
Fakturačný cyklus:

10

Druh prevádzky:

84.'t

Počet prevádzkových dní v roku:
Druh odvádzaných odpadových vód:

Polročný
í.OA/šeobecná verejná správa
288

:.

Pracovná

splaškové

doba:

8

hod/deň

]/3

',',

technologické

Producent móže vypúšt'at'odpadové vody do verejnej kanalizácie

jednotlivých zdrojov takto:
Označenie zdroja

m3/rok

Verejný vodovod
lné (vlastné) zdroje vody
Vody z povrchového odtoku

cELKoM

v

maximálnom množstve podl'a

.
,
0,000
0,oo0
0,0oo

m"/deň

0
0
o
0

0,000

|ls

_

0,000
0 000
0,000
o,0oo

Rozloha Plóch Pre Wpočet množstva vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:
súčinitel' Vel'kost'

;i;:i:-";1.

,

odtoku

1"l,: ||o"n,

, plochyvm'

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšt'aných odpadových vodách:
ukazovatel
od
do

,

-

limitná
limitná
limitná
tePlota

mg/l

,T-aŤ.Tgll

,.

-. 9/s

kg/deň

Urok

hodnota mg/l je stanouena zo zlievanej alebo kvaliíjkovanej bodovej vzorky
hodnota max mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitéhoprietoku v čase odberu vzorky
vypÚŠťaných odpadových vód móže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 "C

kontrola limitných hodnót znečistenia vo vypúšťanýchodpadových vodách:
Miesto odberu vzorky:
Druh vzorky:

Spósob vykonávania kontroly:

čt. tll
Cena a spósob úhrady

1,

2-

Cena za 1 m'vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m3 odvedenej odpadovej
vodY verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom'
Aktuálna cena za vodné a stočnéje zverejnená na internetovej siránke dodávateťa a je
aktualizovaná do '15 dní odo dňa účinnostijej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom
DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
Odberatel'/producent sa zavázuje uhrádzat' vodné/stočnéna základe preddavkov a vyúčtovacích

faktúr:

re
:-.
::

prevodným príkazom
inkasným príkazom
poštovou poukážkou na účet

čl. tv

Osobitné dojednania

'l-

[CH] Prechodné obdobie. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia s tým, že dodávatel, je
oPrávnený Účtovat' v zmluve dohodnutú cenu za dodávku vody z vérejnéhovodovodu a
odberatel' sazavázuje zaplatit'v zmluve dohodnutú cenu za dodávkú vody z Úerejného vodovodu
v období od 26.09 2013 do dňa nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (d'alej len ,,prechodné
obdobie"). Dodávatel' a odberatel'súčasne potvrdzujú, že počas prechodného o-bdobia dodávatel,
riadne
vodu z
podmienok podl'a tejto zmluvy a
vyhlas
danej z
množstvo odvedenej odpadovej
vody
V prec
atel'ovi je určenéna základe
polroč

1l3

cl, V
závereěné ustanovenia

1.
2.
3,
4,

Táto zmluva je uzavretá na dobu:

D
E

určitúdo
neurčitú
luvy

dmienky
dodávky vody z
-(ďalej
záciou
len , vŽp'1,
že sa s nimi oboznámil á

odp
pod

V PrÍPade rozPoru medzi touto zmluvou a VZP, maju ustanovenia tejto zmluvy

prednost, pred

ustanoveniamiyzp,
Zmluva nadobúda Platnost' dňo
oboma zmluvnými stranami a účinnost,dňom
nasledujúcim Po
zverejnen
iej
47a,
ods. ,í Občiánskeho zákonníka v nadvaznosti
9.!i
na zákon č. 21112000 Z. z. o
prístupe k
o zmene a doplnení
niektoných zákonov, platný v ěase podpísania zmlu
producent je povinný
bezodkladne po zverejnení zmluvy zaslai'dodávatelovi pís
e o zverejnení zmluvy.
tupcami
mluvnej
pojenia,
strany

6.
7,

účinnostitejto zmluvy zanikajú všetky s
vy, ktorých predmetom je dodávka vody z
d do verejnej kanalizácie na odberné miésto
Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že sitúto zmluvu p|!d jej podpisom riadne prečttali, jej
ustanoveniam
'a
Porozumeli, táto vYjadruje ich slobodnú a vážnu ÚÓlu
zavázujt1 sa ju dobrovol,ne plnit,, čo
pofurdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa

..... 2

5

FE|], 2015

ZaZápadoslovensfri vodárenskú spoločnost',

V....... .......,. ...... dňa

a,s,:

2 5. tEB.

Za odberatela/producenta:

4,

Ing. Štefan Valkovič

starosta obce

2015

