ZMLUVA č. 1488/2019/PS-ESM
O preúčtovaní ceny za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd
uzavretá podľa § 269 Obchodného zákonníka

medzi

Dodávateľ: Mesto Banská Bystrica
sídlo: Československej armády 26,974 01 Banská Bystrica
zastúpený: Jánom Noskom, primátorom mesta
IČO: 00313271
DIČ : 2020451587 v
bankové spojenie: CSOB a.s.
IBAN: SK 8775000000004017146004
BIC : CEKOSKBX
/ďalej len dodávateľ/

Odberateľ: Adriana Slámková
bytom
doručovacia adresa:
rod. čísleIBAN.
mobil:'
/ďalej len odberateľ/

L
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri preúčtovaní ceny za
dodávku vody z verejného vodovodu (ďalej len vodné) a odvádzanie odpadových vôd verejnou
kanalizáciou (ďalej len stočné) účtovanú spoločnosťou StVPS a.s. dodávateľovi.
2. Dodávateľ odoberá vodu z verejného vodovodu od spoločnosti StVPS a.s. do nebytového
priestoru na II. nadzemnom podlaží obytného domu na Rudohorskej ul. č. 31 v Banskej Bystrici,
súpisné číslo 6734 - bytový dom a občianska vybavenosť, situovaného na pozemkoch parcelné č.
C KN 2544/40, 2544/41, 2544/42, 2544/57 a 2544/58, vedené na LV č. 2448, kat. územie Sásová a
odberateľ odoberá dodávanú vodu v množstve nameranom na podružnom merači spotreby vody
nachádzajúceho sa vNP vo vlastníctve odberateľa. Dodávateľ uhrádza spoločnosti StVPS, a.s.
cenu za vodné a stočné v plnej výške, teda aj cenu za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd
odberateľom počnúc dňom 04.10.2018.

Zmluva č. 1488/2019/PS-ESM

1/4

II.
Doba platnosti
1.

Táto zmluva sa uzatvára od 07.06.2019 na dobu neurčitú.

III.
Cena a fakturácia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude odberateľovi preúčtovávať cenu za vodné a
stočné vo výške určenej podľa platného cenníka StVPS a.s. na základe faktúr vystavených
spoločnosťou StVPS a.s. a na základe nameranej spotreby na podružnom merači spotreby vody
umiestnenom v nebytovom priestore č. 12-8 na druhom nadzemnom podlaží.
2. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe vyúčtovania za vodné a stočné nasledovne:
Vyúčtovaciu faktúru podľa článku III. Bod 1 za príslušné fakturovacie obdobie vystaví
dodávateľ odberateľovi do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po obdržaní faktúry od
StVPS a.s. na základe odpočtu hlavného meracieho zariadenia.
3. Daňový doklad vystavený dodávateľom podľa článku III. Bod 3. tejto zmluvy, sa odberateľ
zaväzuje uhradiť dodávateľovi v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade. Odberateľ sa
zároveň zaväzuje, že uhradí dodávateľovi faktúru za vodné a stočné vystavenú dodávateľom za
obdobie od 04.10.2018 do 04.04.2019 v lehote splatnosti uvedenej na daňovom doklade.
4. Daňový doklad vystavený dodávateľom sa považuje za uhradený dňom pripísania
fakturovanej sumy v plnej výške na účet dodávateľa, alebo úhradou fakturovanej sumy v plnej
výške v hotovosti do pokladne dodávateľa (pri platbe v hotovosti uvádzať ako variabilné čísločíslo faktúry ).
IV.
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude odberateľ v omeškaní s úhradami za vyúčtovacie
faktúry vystavené dodávateľom má dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1 Dodávateľ zabezpečuje meranie spotreby vody na prístupovom mieste, meracími prístrojmi
určenými na meranie množstva dodanej vody, ktoré spĺňajú platné právne a technologické
normy a predpisy v SR.
2. Meracie prístroje musia byť riadne ciachované oprávneným orgánom, riadne inštalované a
opatrené plombou.
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3. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať daňové doklady (faktúry) vystavené dodávateľom riadne a
včas, t j. v plnej výške a v termíne splatnosti uvedenom na príslušnom účtovnom doklade.
4. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli ,že odberateľ nie je oprávnený poskytovať vodu
tretím osobám.
5. Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak odberateľ
poruší podmienky dohodnuté v čl. V. bod 3 tejto zmluvy.
6. Odpočty dodanej vody z meracích zariadení dodávateľa bude vykonávať osoba poverená
dodávateľom v poslednom kalendárnom dni príslušného kalendárneho mesiaca.
7.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak nastanú podmienky podľa ustanovení tejto zmluvy na
základe ktorých je dodávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, skontaktuje
dodávateľ minimálne tri kalendárne dni vopred odberateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu
za účelom konzultácie dôvodov okamžitého odstúpenia od zmluvy.

VL
v
Ďalšie ustanovenia

1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade poruchy v dodávke vody dodávateľ
nezodpovedá za škody aj náhodné na majetku, zdraví a prípadný ušlý zisk odberateľa aj tretích
osôb, spôsobené prerušením dodávky vody, alebo znížením dodaného množstva a kvality.
2 Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade ak budé dodávka vody prerušená alebo
obmedzená z dôvodov vzniknutých na strane StVPS a.s z dôvodu poruchy, dodávateľ
nezodpovedá za škody aj náhodné na majetku, zdraví a prípadný ušlý zisk odberateľa aj tretích
osôb, spôsobené prerušením dodávky vody, alebo znížením dodaného množstva a kvality.

VIL
Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Platnosť tejto zmluvy zaniká písomnou dohodou, alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo
zmluvných strán tejto zmluvy.
2.
Prenajímateľ a nájomca môžu písomne vypovedať zmluvu bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
písomnom doručení výpovede. V prípade vrátenia písomnej zásielky zo strany doručovateľa
odosielateľovi z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia, považuje sa zásielka za doručenú
v deň jej vrátenia odosielateľovi.
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VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť formou písomných dodatkov, odsúhlasených účastníkmi
zmluvy. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou zmluvy.
2. Zmluvné strany súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve Mestom
Banská Bystrica za podmienok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží odberateľ
a štyri dodávateľ.
4. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou
zmluvou.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju dobrovoľne, vlastnoručne
podpísali v zastúpení splnomocnenými zástupcami.

V Banskej Bystrici, dňa

o c,. Ok. 1.0 ô

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Adriana Slámková

MESTO
BANSKÁ BYSTRICA
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