
váš list zo dňa

Vodárenská spoloěnost'
Sládkoviěovo, spol. s r.o.

Ul. Fučíkova 4601254
925 21 Sládkovičovo

Vybavuje/linka
Ing. l|óllner/)90 5 7 02 5 2 4

Sa |'a

06.06,20I2

vody, ktorú ste
Sídl. J,Dalloša

Naše číslo
63/2 012

VEC: Zaslanie Zmluvy o dodávke úžitkovej vody

V prílohe Vám zasielame podpísanú Zmluvu o dodávke úžitkovej
nám dodali dňa 06.06.2012 pre naše odberné miesto Kotolňa K-41,
1189, Sládkovičovo.

S pozdravom

"*,ť"lg-"
a-qo,:i

lng. Miroslav Wóllner

Príloha:
Originál podpísanej

:l
Zmluvy o dodávke úžitkovej vody zo dňa Qa,oa.zOlZ

MENERT - THERM, s.r.o.
Hlboká 3,927 OI Ša|'a, SK
Lel.: +427 31 77O 60 47
fax: +42I 31 77O 57 95
www. menerttherm. sk

. ]CO: 314 209 91

. DíČ 2020373740

. IČ DPH: SK2o2o37374o
o menerttherm @menerttherm.s

Bankové spojenie:
. DEXIA Banka Slovensko

0B026 1300 1/5600

Spoločnosť zaregistrovaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vl. č.: I59O7/T



ZI/ILUvA
o dodávke úžitkovej vody uzatvorená podl'a § 269 odst.2 Obchodného
zákonníka, v nadváznosti na ustanovenia § 78 zákona v nadváznosti na

ustanovenia zákona364l2004 Z.z. o vodách.

čl. I.

Dodávatel': Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo spol. s r.o.
ul. Fučíkova 4601254
925 21, Sládkovičovo

tČo: 36232]5I
DIČ: 2020191651
tČ ppH: SK2O20I9I657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. Vložka ě. II532|T
Bankové spojenie: VÚB Sládkovičovo , č. í, I33I8L495I!O2OO
Zastúpená: Františkom Rumanom, konateťom spoločnosti

Odberatel': MENERT - TIIERM, s.r.o.
Hlboká 3,
927 0L Šala

rČo: 3I42O99I
DIČ: 2O2O3]374O
IČ opH: SK2O2O37374O

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, Vložka č. 15907 lT
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., č, ú. 08026l3001/5600
Zastúpená: lng, Miroslavom Wólnerom, konateťom spoločnosti

čl. II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka úžitkovej zmluvy z vodného zďroja sidl. J, Dalloša
sládkovičovo.

. na účely úžitkovej vody

. v špecifikácii a v množstve: 12.000 m3



čl. ilI.

Cena a platobné podmienky

1. Za dodávku úžitkovej vody zaplatí objednávateť dodávateťovi
vodné 0,60 €/m3 + DPH.

2. Výška vodného bola odsúhlasená Predstavenstvom Vodárenskej spoločnosti s.r,o
uznesením zo dňa 14.05.2012.

3. Odberateť súhlasí so zmenou vodného jednostranným písomným oznámením
dodávateťa pri zmene ceny vodného, pri zvýšení nákladov , pri prevádzkovaní
vodného zdroja.

4. Vyúčtovanie vodného vykoná dodávateť podťa skutočne odobratého množstva vody
podťa zdrojov na vodomere.

čl. ilI.

Základné údaje o dodávke úžitkovej vody

Miesto odberu: Kotolňa K-1
Sídl. J. Dalloša 1189
925 2l Sládkovičovo

č1.Iv.

Objednávatel' je povinný:

a) Zamedziť vzniku znečistenia vody jeho zavínením, aby nedošlo k škode na vodnom
zdroji.

b) Zabezpečí opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
c) Bezodkladne nahlási akékoťvek zmeny súvisiace s touto zmluvou.
d) Umožní podťa potreby odber vody pre Dobrovoťný hasičský zbor Sládkovičovo.

čl. v.

1. Zmh;va sauzatváta na dobu určitú a to od OI.07 .2012 do 31.12,2015 a nadobúda
platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami,

2. Zmhxa bola schválená Predstavenstvom spoločnosti dňa 14.05.2012, uznesením č.4
3. Zmluvazanlká:
a) Výpoveďou, ktorejkoťvek zo zmluvných strán, výpovedná doba je jeden mesiac pre

obe zmluvné strany a začína od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede v písomnej forme.

b) Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom,
c) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch , z ktorýchkaždá zo zm|uvných strán

obdrží jedno vyhotovenie.



zadodávateťaz

v sládkovičove dňa

...,v.,,1yw,.

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol. s.r.o
Frarrtišek Ruman, konateť

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo

92č O
Ičol st:sz zst 1č Dp._: sK2020191657

Bunk. sp. VÚB Galanta, č. úátuI r83lEil96UO200
Ťpl.ttbxt 081 780 67€

Za_odberatel'a. ,. r o 
^/ta)V Sali dňa G, . @ . /-l/ ll L
MENERT:-THER]Ví, ..r.o.

Illbok{ 3,927 0l Šalr
tčo: sl 420 ggl

MENERT - TIIERM, s.r.o.
Ing. Mir$slav Wóllner,


