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Podtatľanská vodárenská
prevádzloYá 5poloŕnosť, a.!'

Zmluva číslo: 901/133i19Pv
o dodávke vody z veľejného vodovodu

uzavretá podl'a zákona č.5l3/199l Zb. obchodného zákonníka v mení neskorších pľedpisov azákoĺa
č.44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a veľejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

čl. 1 Zmluvné stľanv

Dodávate!3
Podtatľanská vodárenská pľevádzková spoločnost', a.s.
Hľaničná 662117,058 89 Poprad
Zapísanáv obchodnom registri: okľesného súdu Pľešov, oddiel: Sa, Vložka číslo:l030l/P
IČo: 36500968 IČopH: SK2021918459 DIČ:2O2l9l8459

Zastúpená: Ing. Richard Friga, vedúci back offlce, na základe podpisového poľiadku spoločnosti
Bankovéspojenie: Tatrabanka'a.s. č.účtu: SK48 ll000000002629107234 BIC:TATRSKBX

Komeľční banka a.s., pobočka zahraničnej banky č.účfu: SK08 8l00 0001 070l 1864 0257 BIC:. KOMBSKBA
Všeobecná úveľová banka a.s. č.účtu: SK26 0200 0000 00l 9 3076 9056 BIC: SUBASKBX

Odberatel':
obchodné meno: obec Malý Slavkov
Sídlo: Gerlachovská 52120,060 0l Malý S|avkov
Registľácia:
Zastúpený:

IČo 31984673 DIC: 2020'Il0l09 lč opH: ---

Bankové spojenie: UniCľedit Bank Slovakia' a.s.

Zákaznicky účet číslo: 700018758

č.účtu; SK56 l l l l 0000 00ó6 08l8 20l4 BIC: LINCRSKBX

Cl.z Pľedmet zmluw

2.1 Predmetom tejto zmluvy je:
- Dodávka vody veľejným vodovodom

čl.3 Uľčenie odbeľného miesta a spôsoh uľčenia množstva dodanei vody
3.l Dodávateľ sazaväzuje zabezpečiť predmet zrrluvy pľe odberné miesto:

Adľesa odberu: Malý Slavkov Čov, ľĺal1i Slavkov
Katasteľ: Malý Slavkov č.LV: l
Technické číslo odbeľu: 6-101354-0 Evidenčné číslo odberu: 913706456
Názov odberu: ČoV Malý Slavkov

3.2 Uľčenie množstva dodávanej vody:
_ Vodomeľom

čl.4 Platobnépodmienhv
4.l - Za dodávku vody platí odberateľ vodné

4.2 odberateľ sa zaväzuje za plnenia poslcytnuté dodávateľom v súlade s čl' 2 zmluvy zaplatiť dodávateľovi aktuálnu platnú
cenu vodného v čase plnenia a za podmienok uvedených vo VoP.

4.3 Dátum pľih|ásenia odbeľu: 05.l2'2019

čl. 5 Záveľečné ustanovenia

5.1 odberateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania zľrrluvy je povinnou osobou podl'a zákona č.211'12000 Z. z. o slobodnom
pľístupe k informáciám a o znene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,Zilkon o
slobode informácií") a súčasne prehlasuje, Že je povinný futo mtluvu podľa Zákona o slobode informácií zveľejniť.

5.2 Zm|uva sauzatvára na dobu n e u ľč i t ú.

5.3 V pľípade Že odber vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadoých vôd veľejnou kanalizáciou so súhlasom
dodávatel'a fakticky nastal pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zľnluvy, odberateľ sa zavazuje zaplatiť cenu
za poslgĺtnuté plnenie na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
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