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ZMLIJYA O POSKYTOVANI SLUZIEB
azatvoíená podra § 269 ods. (2) a nasl. zák. č. 5I3|I99I Zb. Obchodného zákonníka v zneníjeho

Zmlen a doplnkov.
ďalej len ,,zmh)ya"

Názov:
Adresa:
IČO:
IČ opH:
Zápis v OR:

BIC:
IBAN:
Štatutárny zástupca:

(ďalej len,,objednávatel"')

a

Názov l prev ádzkovateť vodovodu/ :

Adresa:
IČo:
DRČ:
tČ opH:
Zápis v OR:

BIC:
IBAN:
Štatutárni zástupcovia:

Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s r. o.,
Fučíkova 4601254, 925 2I Sládkovičovo
3623215l
SK2o20l9I657
Registrovaná na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vo vložke číslo
I1fi2T
SUBASKBX
sK13 0200 0000 0013 3181 4951
František Ruman, konateť

Západo slovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra 94960
36 550 949
2020I54609
SK2020154609
Zapísaná na Okresnom súde v Nitre, oddiel Sa, vo vložke

č. l0193A{
SUBAsKBx
SK66 0200 0000 0000 0260 3112

(ďalej len,,dodávateť")

Dodávateť je prevádzkovateť verejného vodovodu v meste Sládkovičovo a dodáva pitnú vodu na
zákJade uzatvorených zmlúv o dodávke vody z verejného vodoÝodu. Objednávateť je v meste
Sládkovičovo prevádzkovateťom verejnej kanalizácie a poskytuje producentom na zákJade
uzatvorených zmlúv odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a následné čistenie odpadovej
vody v ČOV.
Na základe § 29 ods, (3) zákona 44Z|Z0O2Z. z. o verejných vodovodoch averejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č.2161200I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov, ak nie je množstvo vypúšt'aných odpadových vód merané, má sa za to, že odberatef, ktorý
odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré
podťa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej ziných zdrojov.
Takto zistené množstvo odpadových vódje podkladom na vyúčtovanie stočného.

Článok I.
Predmet zmluvy

I. Zmhyné strany sa dohodli, že objednávateť sa .zavázlje dodať dodávateťovi do 1 mesiaca od
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy ako podklad - údaje zo svojej databázy producentov
odpadových vód v uvedenej štruktúre - meno a priezvisko producenta, adresa producenta,
identifikácia miesta produkcie (odberu) na záYJade, ktorých dodávateť poslrytne objednávateťovi
údaje zo svojej databázy odberateťov vody v meste Sládkovičovo v uvedenej štruktúre - stav
dodanej vody verejným vodovodom na určenom meradle k dátumu odpočtu realizovanom
dodávateťom, číslo vodomeru, stav vodomeru, pri prípadnej zmene vodomeru konečný stav, dátum
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výmeny, nové číslo vodomeru a počiatočný stav za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. IZ. Z0I5, ako
i v ďalšom období platnosti tejto zmluvy podťa odpočtov vykonaných dodávateťom v príslušných
odberných miestach a objednávateť sa zavázuje za poskytovanie údajov zaplaíiť dodávatel'ovi
dohodnutú odplatu.

Dátum odpočtu stavu meradla je v súčasnosti 2x ročne v mesiacoch marec a september. V prípade,
že dodávateť nebude mócť realizovať odpočet z lrčeného meradla vinou odberateťa vody z
verejného vodovodu, vyznačí uvedené v databáze a dohodne spósob riešenia uvedeného stavu s

objednávateťom. Obdobne platí uvedený postup i v prípade riešenia reklamácií stavu určeného
meradla.

Dodávateť si vyhradzuje právo na zmenu odpočtového cyklu z technických a organizačných
dóvodov.

Zmllvné strany si pos§tnú údaje uvedené v bode 1. tohto článku v MS Excel. Predmet zmluvy sa

bude realizovať výlučne e-mailom na adresu tabp.sladkovicovo@gmail.com za objednávateía, a to
pre obdobie od 01. 0I. 2015 do 31. I2. 2OI5 do 1 mesiaca od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a

pre obdobie od 01. 0I.2016, do 30 dní od spracovania uvedených údajov dodávateťom.

Článok II.
Odplata za poskytované služby

Zmhxné strany sa dohodli, že odplata za poskytované služby bližšie špecifikované v čl. I bod 1

tejto zmluvy - údaje zdatabázy odberateťov, je vo výške.........434,-............. € ročne vrátane
mimoriadnych odpočtov vyvolaných na strane dodávateťa. K odplate za poskytované služby bude
účtovaná DPH v aktuálnej výške podťa platných právnych predpisov.

V prípade, že objednávateť bude požadovať realizovanie mimoriadneho odpočtu, uvedené sa bude
riešiť zaslaním oficiálnej objednávky s termínom odpočtu minimálne 30 dní pred uvedeným
odpočtom, odplata za uvedenú službu bude určená dohodou zmluvných strán.

Článok III.
Platobné podmienky

1. Dodávateli je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnuté služby - poskytnuté údaje v súlade
s Článkom II. tejto zmluvy jednorazovo za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. I2. 2015 do 15 dní odo
dňa odoslania údajov na e-mailovú adresu objednávateta aza ďalšie obdobie do 30. 12. za
kalendárny rok, v ktorom boli služby poskytnuté.

2. Splatnosť faktírry je 30 dní od jej vystavenia.
3. Každá faktúra bude obsahovat':

- identifikáciu zmluvných strán,
- adresu,Ičo, DRč,Ič DpH,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň dodania služby a deň zdaniteťného plnenia (vrátane textu ,,deň zdaniteťného plnenia je 30

dní od dátumu vystavenia faktúry dodávateťom"),
- názov aadresu peňažnéhoústavu dodávaíeťa,
- IBAN účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

4. V prípade,žefaktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateťje oprávnenýju
vrátiť dodávateťovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateťovi ako rovnopis
s označením,,oprava".
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Čhnok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateť a objednávateť sa zavázljí, že s pos§tnutými údajmi budú zaobchádzať v súlade so
zákonom č. I22|Z0I3 Z. z. o ochrane osobných údajov ao zmene adoplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zmhwné strany sa zavázujú zachovať v tajnosti akékoťvek strategické, finančné, obchodné
a výrobné informácie, ktoré sa dozvedia v priebehu trvania zmluvy o druhej zmluvnej strane.
Zárovei sa zavázují tieto ďalej nezverejňovať ani po ukončení zmluvy.
V prípade, že objednávateť neuhradí včas na účet dodávateťa fakturovanú čiastku v zmysle tejto
zmluvy, má dodávateť právo odstúpit' od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením
odstúpenia obj ednávateťovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa objednávateť dostane do omeškania s úhradou
odplaty za poskytované služby, je objednávateť povinný zap|atiť dodávateťovi úrok z omeškania
vo výške 0,05 Vo z ďlžnej sumy za každý, ď1 začatý, deň omeškania.
Objednávateí sa zayázuje akceptovať osadenie dvoch určených meradiel (nie podružným
spósobom) dodávateťom na meranie stavu spotreby vody z verejného vodovodu, kde pre výpočet
stočného bude možné odčítať vzájomný stav meradiel v prípade, že producent neodvádza vodu do
verejnej kanalizácie z jedného určeného meradla.
Dodávateť v rámci svojich možností poskytne objednávateťovi aj doplňujúce údaje potrebné k
upresneniu (overeniu) sporných údajov v zmysle predmetu zmluvy na zákJade písomnej žiadosti
objednávateťa, ktoré bude potrebovať kprevádzkovaniu verejnej kanalizácie, vrátane nevyhnutnej
asistencie pri riešení uvedených sporných momentov.

Článok V.
Kontaktné osoby

V akejkoťvek písomnej korešpondencii týkajúcej sa tejto zmluvy medzi objednávateťom na jednej
strane a dodávateťom na strane druhej, sa určujú tieto kontaktné osoby:
ZaYodárensku spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o., - objednávatel'a Mgr. Anna Kukiová, e-
mail :tabp,sladkovicovo @ gmail.com, č. t. : 09 1 I92O424.
Za Západoslovenskú vodárensku spoločnosť, a.s.- dodávateťa Ing. Nataša Nemcová, vedúca
útvaru odbytu, e-mail: natasa.nemcova@zsvs.sk, č. t.: 0903 493 I47,03716949 zIL

Článok VI.
Spoločné a záv er ečné ustanovenia

I. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zm|lvných strán aúčinnosť dňom
nasledujúcim po dnijeho zverejnenia podťa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonnka v nadváznosti na

§ 5a zákona č.2II|Z000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám aozmene adoplnení
niektorých zákonov.

2. zmhxa sauzatvára na dobu neurčitú.
3. Zm|uva zanlká aj v prípade, že dodávateť prestane prevádzkovať verejný vodovod v meste

Sládkovičovo, o čom j e povinný obj ednávateťa bezodkladne informovať.
4. Zm|uvné strany sa dohodli, že zmluvu móže vypovedať ktorákoťvek zmltlvná strana bez uvedenia

dóvodu. Výpovedná lehota je 3- mesačná azačína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z
tejto zmluvy móže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od
povinnej strany náhradu škody, ktorájej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.

5. Zmeny ustanovení a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou s pripojenými
podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán..

6. Táío zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany sa zavázt|ít, že všetky spory vyplývajúce ztejto zmluvy budú riešiť
jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými
stranami na zákJade zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktor,ých
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sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu
podťa sídla odporcu.

7 . Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená v týchto
prípadoch:
a) v dósledku vyššej moci. Pokiať vyššia moc pósobí po dobu nepresahujúcu 30 kalendárnych

dní sú strany povinné sp|niť závázky vyplývajíce ztejto zmluvy hneď ako účin§ vyššej
moci pominú, pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pósobenia
vyššej moci. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené dodávky od subdodávateťov,
neudelenie úradného povolenia.

b) v dósledku zásahll úradných miest krajín, majúcich súvislosť s plnením predmetu tejto

zmluvy, ktorý znemožní stranám splnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať o vzniku situácií uvedených v Čl. VI., bod 7.

na ich strane.
že túto zmluvu si riadne prečítali, textu porozumeli, súhlasia sjej
znenie schvaťujú a potvrdzujú.

V Nitre dňa
Dodávatel':

v sládkovičove dňa
1n.íP/líill

9. Zmhxné strany vyhlasujú,
obsahom a svojim podpisom

- i| F tB ?t]16

Mgr. i',rrboš Koláriiv ř .7
ř,len p,:cds Lrvenstva /

b
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