Zmluva č. 27/18-Z
o zabezpečení dodávky studenej vody

uzatvorená medzi:
Mesto Turany
Sídlo:

Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany

Zast.:

Ing. Miroslav Blahušiak – primátor mesta

IČO:

00316962

DIČ:

2020595049

Peňažný ústav:

VÚB, a. s.

IBAN:

SK06 0200 0000 0000 1672 8362

SWIFT:

SUBASKBX

ďalej len „dodávateľ“

a
Tlačiareň P+M, s.r.o.
Sídlo:

Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany

Zast.:

Andrea Kurhajcová – konateľ spoločnosti

Zapísaný:
54179/L

Obch. register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo

IČO:

46008535

DIČ:

2023206185

IČ DPH:

SK 2023206185

Peňažný ústav:

UniCredit Bank Slovakia, a.s.,

IBAN:

SK14 1111 0000 0011 2426 0028

SWIFT:

UNCRSKBX

ďalej len „odberateľ“

Čl. I. Predmet plnenia
Predmetom plnenia zmluvy je dodávka studenej pitnej vody pre potreby odberateľa
z rozvodu studenej vody (ďalej len SV), z nehnuteľnosti Slobodáreň, ul. Budovateľská 575/1, Turany.
Nehnuteľnosť je napojená na verejnú vodovodnú sieť – verejný vodovod.

Čl. II. Cena plnenia
1. Za dodávku vody bude dodávateľ odberateľovi účtovať vodné a stočné v preddavkových
platbách na základe faktúr 1 x za mesiac, vždy do 20-teho dňa príslušného mesiaca, pokiaľ
nebude dohodnuté inak. Cena vodného a stočného bude uvedená podľa cenníka dodávateľa
vo verejnej vodovodnej sieti v príslušnom období. Skutočná cena bude vyúčtovaná
vyúčtovacími faktúrami v zmysle faktúr od dodávateľa verejnej vodovodnej siete.
2. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v plnej výške v lehote splatnosti. V opačnom prípade si
dodávateľ vyhradzuje právo na okamžité pozastavenie dodávky SV a môže požadovať
poplatok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý kalendárny deň.

Čl. III. Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy
1. Zmluva o zabezpečení dodávky studenej vody sa uzatvára na dobu neurčitú od 1. 1. 2018.
2. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej strane, aj bez uvedenia dôvodu.

Čl. IV. Osobitné dojednania
1. V prípade pozastavenia dodávky SV správcom z verejnej vodovodnej siete z dôvodu poruchy,
odstávky a pod. dodávateľ za pozastavenie nezodpovedá .
2. V prípade pozastavenia dodávky SV dodávateľom z akéhokoľvek dôvodu, trvajúcej dlhšie ako
12 hodín, je povinný dodávateľ oboznámiť odberateľa o dôvode pozastavenia, pričom
odberateľ nebude uplatňovať voči dodávateľovi sankcie.
3. Dodávateľ súhlasí v súvislosti s dodávkou SV pre odberateľa udržiavať rozvody v spôsobilom
technickom stave.
4. Rozvod dodávateľa je hlavné vodovodné potrubie, nie prípojky, PP 6/4“ od fakturačného
merača dodávateľa z verejnej vodovodnej siete až po podružné meranie umiestnené v šachte
pri železničnej trati pred vstupom do objektu odberateľa.
5. Vyúčtovanie skutočnej spotreby vody je rozdiel medzi fakturačným meračom dodávateľa
a podružným meračom spotreby vody dodávateľa v šachte pri trati.

Čl. V. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je povinne
zverejňovaná na webovom sídle dodávateľa v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Táto zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle dodávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť
len formou písomnej dohody podpísanej oboma zmluvnými stranami a to vo forme dodatku
k zmluve.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.
4. Zmluva bola spísaná v dvoch totožných exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných
strán.

V Turanoch, dňa _._.____

V Turanoch, dňa __.__.____

.................................................

...............................................

Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Andrea Kurhajcová
konateľ spoločnosti

