Zmluva
uzavretá podt'a zákona éís|o442t20O2Z.z' o verejných Vodovodoch a verejných kana|izáciách a o zmene
a dop|není zákona é.276t2oo1 Z'z' o regu|ácii v siet'ových odvetviach v znení neskorších predpisov

íslo zm|uvy: 8602008
Čt..t zttlluvNÉ sruNy
Dod

ávate l'

(vIastníka prevádzkovate|,verejnéhovodovodu

averejnej kana|izácie)

( d'aIej Ien

dodávate|')

obchodné meno a síd|o: Liptovská vodárenská spoločnost', a.s.
, Štefánikova 1780, Liptovský Miku|áš, Psč o31 80
Spo|oÓnosť je zapisaná V obchodnom registri: oR okr súdu Ži|ina oddie|:sa'V|oŽka č 10547lL

, generá|ny riadite|'spoloěnosti
výrobno.technický riaditeť

Zastúpený a oprávnený k podpisu: lng. Miros|av Trizna

,

Ing. Ján Vrabec

Na základe PodpIsoVého a schVaIovacieho poriadku a ManaŽérskych praVidieI schVá|ených uznesením PredstaVenstva spoIočnosti

|ČDPH:sK2o22236557

|

Te|.č.: 044-5520071' I E-mai|:zakaznickecentrum@|vsas.sk

Bankové spojenie: Dexia banka S|ovensko a.s. L.
Odbe

rate l'

(producent)

(

obchodné meno a síd|o: Technická obnova a ochrana že|ezníc, a.s'

sNP
667

obec:

U|ica: sAD

CísIo sÚpisné:
Zaptsaný v obchodnom

registri:

Ž|ttNA

d'alej len odberatel')

PSČ: 010

01

C. orientačné: 10

ot<resného súdu Žilina, orldie|:Sa, v|ožka č.:106l7/L

Zastúpený a oprávnený k podpisu: Ing. Stanis|av Bořuta, generá|ny riaditel'
Adresa zasie|ania faktÚr: Technická obnova a ochrana Železníc. a.s.

sNP
667

obec:

U|ica: sAD

ČíslosÚpisné:

lČDPH:SK20225028,|2

ICO: 43861105

Ž|L|NA

Č. orientačné: í0

PSČ: 010 oí

Te|ef'čís|o: Lipína Karo| 0905 464 967

Bankové spoienie: ČSoB

Čís|oÚčtu: 2566271317 500

2.1 Znrluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je:

vodovodu (d'alej |en VV),
b) odvádzanie odpadove.j vody vere.jnou kana|izáciou (rl'a|ej len VK) a.1e.1 čistenie,
c) odvádzanie vÓd z povrclrového odtoku (voda z atmosÍěrických zráŽok) verejnou kanalizáciou
a) dodávka pitnej vody z verejného

Čt.l vtosro PLNENIA

3.1 objekt alebo nehnutel'nost'(odberné miesto; d'a|ej len ol\{) odberate|'a. ktorá je vodovodnou prípojkou pripojená na VV alebo kanalizačnou pripojkou
rraVK,jeidentifikovanávprílohetejtozmluvy,,ŠpecifiktÍciaodbernýcltnies!predodtivkuvodyapreotlvticlzanieorlpadovejvotly,,

4'I Na úče|yspop|atnenia, množstvo pitnej vody dodanej verejným vodovodom sa bude určovat'určenýmmerad|om (vodomerom) umiestneným na
vodovodnej prípojke k oM MnoŽswo odoberane.j vody z W sa vy'konáva odpočtoni z meradla
4.2 Na úče|yspop|atnenia, množstr,o odpador'ej vody vypúšt'anej do VK sa bude určovat':

a) určenýmmerad|omumiestnenýmnavodovodnejprípojkekoM; másaZato,Žeodberate|'lrypúšťadoVKtakémnoŽstvoodpadovejvodyake
VV s pripočitanim mnoŽstva vody získanej z iných zdrojov (studne)'
b) výpočtommnožstr,avÓdzpovrchovéhoodtoku(d'ale.; |enVPo)odvádzanýchdoVKzarokpodl'aodseku5$6r1hláŠkyMZPSRč'39712003
spÓsob r"1?počtu mnoŽstva VPo je uvedený v prílohe tejto znrluvy ,,Výpočel nnožstva vód z povrchového otltoku z nel,,,uÍel'nosli otlvtÍdzaných do
'

odobral z

Z z
verejnej kanalizdcie".

4'3

SpÓsob určenia množsťvaodvedenej odpadovej vody a

nies| pre dodtivku vody

a

VPo z oNI podl'a písmena a)

pte odvódzanie odpadovej vody,,.

a b).'1e uvedený v prílohe tejto zm|Lrlry ,,ŠpeciJiktÍcia otlberných

Čt.s ctx'r' t't.RtR.t l pI-arogNÉ poun'tI['Nxt'
5.I Podl'azákonač 44212002Zz overe.jnýchvodovodochaverejnýcllkanalizáciáchaozmeneadoplnenízákonaě2.761200|Zz.oregu|áciivsieťových

odvetviach v znení neskorších predpisov' vodohospodárske činnosti súvisrace s prevádzkovaním VV alebo VK patria medzi sieťové odvetvia a stanovenie cien a
taríf podlieha vecnej regulácii Reguláciu cien vykonáva Urad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSo)
5.2 Tari! alebo ceny sú stanovené podl'a p|atného r,"ýnosu URSo. ktoryim sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskej činností
súvisiacich s prevádzkovaním VV alebo VK a pri určovaní ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku Ku dňu uzatvorenia tejto zmluly' platná
tarifa alebo cena na oN{ je uvedená v prílohe tejto zmlulry ,,SpeciJikricia odberných núest pre tlotltivku vody a pre oclvtÍdzanie oclpadovej vody,,.
5.3 Platrrosť a účinnosťI-IRSo schválenýclr cien, taríf a tar,ifných pod mienok pre priznan ie prís|ušnej taris' .ie obdobie zaěín aj úce l .januárom a konč iace 3 l
decembra príslušnéboka|endárnelro roka' ak v rozlrodnuti URSo nieje uvedené inak
5.4 Za odber vody z VV platí odberate|'dodávatel'ovi vodné.
5.5 Za odvedenie odpadoqich vód a vód z povrchovelro odtoku VK platÍ odberatel'dodáVatel'ovi stočné'
5.ó K cene vodného a stočnéhosa fakturuje daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je stanovená zákonom o dani z pridanej hodnoty v p|atnom zneni
5.7 AkpočastrvaniazmluvnéhovzťahLrdójdekzmenecien,tarífalebotarifrrýchpodmienokprepriznanietari$l,dodávatel'tietoanenyoznámi vregionáln1,ch
masovokomunikačnýclr prostriedkoclr a písomným oznámením odberate|'ovi, ktoré zašle najneskoršie v deň odoslania prvej vyúčtujúcejfaktúry (d'alej Ien

faktúra)vodnéhoalebostoěnéhoSozmenenot|cerroualebotarifouzalm] Voznátnenídodávatel'uvediečasaspÓsobuplatneniazmenycenyalebotari|

odberatel'súhlasi

s takto zmenenými cenami alebo

tarifami azavdzuje sa ich akceptovať

5.8 obdobieodpočtuzmeradlaafakturácievodnélroalebostočnéhonaoM.jeuvedenévprílohetejtozmlulry: ,,ŠpecilikticiaottbernýchmiestpreclotltÍvku
vody

5.9

a

pre odvtidzanie odpadovej vody".

SpÓsob platby fakÍ,br za vodné a stočné:prevodný príkaz.
5.l0 odberate|' je povinný uhradiť faktúry za vodne a stočné v lebote splatnosti do
faktúra bola doručená 3 dni od dátumu odos|ania. uvedeného na faktúre

l4 dníodo dňa doručenia ťaktÚry V prípade poch1'bností

sa predpokladá, že

l0.6 Vprípade,Žeodberatel'mieni ukončiťtútozmluvuvdÓs|edkuprevodunehnutel'nosti

nanovéhovlastníkaanepoŽadujeprerušit'dodávkuvodyzVV

alebo odvádzanie odpadov'ých vÓd VKje povinný spolu s noým vlastnikom nehnutefnosti dostaviť sa k dodávatel'ovi za úěelom ukončenia tejto zmluvy a
uzavretie zmluvy s noým odberatol'om alebo producentom Pritom predloŽí konečný stav meradla k dátumu zmeny odberateťa a fotokópie dokladov
preukazujúcich zmenu v osobe v]astníka nehnuteťnosti (napr l^ýpis z listu vlastníctva, podanie návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra
nehnutel'nosti, kúpna zmluva, darovacia zmluva prípadne iný obdobný doklad), ktoré overí dodávatel'z originálneho dokladu Ak odberatel'alebo producent
túto povinnosť nesplni,.je povinný platiť vodné a|ebo stočnépod|'a tejto zm|ulry a to až do dňa uzatvorenia zm|ulry s noým odberatel.om alebo do dňa
prerušenia dodávky vody a odvádzania odpadovej vody

10.7 PlatnosťtejtozmlulymÓžuzmluvnéstranyukoněiťdohodou,alebovýpoved'ouatouplynutímýpovednej|ehoty
dní odo dňa doručenia pisomnej ýpovede.

Výpovedná|ehotajedohodnutána30

l0.8 Uzatvorenímtejtozmluvysarušl zmluvač 12/2003zodňa91'2003vrátanevšetkýchjejdodatkov

Čt.tt zÁvnnnČNÉusrlNovoNrA

ll.1

Alodberatel'niejekonečnýmspotrebitel'ommápovinnosťkonečnéhospotrebite|'apitnejvodya|ebospoluproducentaodpadovýchvÓdinformovaťo

obsahu tejto zmluly

||.2 Právaapovinnosti zmluvnýchstrán,ktoréniesúr,rysloveneupravenétoutozmluvouazákonomě.442/2002Z.z.overejnýchvodovodochaverejných

kana|izÁciách v znení neskorších predpisov, sa riadia prísl ušnými ustanoveniami zákona ě.364/2004 Z z o vodách, zákona č 50l |9,I 6 Zb o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a obchodného zákonníka.
1l'3 Zmluvaje vyhotovená v 2.och lyhotoveniach s p|atnosťou originá|u, z ktoďch l qlhotovenieje pre odberate|'a a 1 lryhotovenieje pre dodávatel'a'

l1.4 odberatel'aleboproducentpreh|asuje,ŽesaoboznámilsReklamačnýmporiadkomnadodávkuvodyzVVaodvádzanieodpadouýchvódVK'ktoďje

dispozícii v síd|e prevádzkovatel'a a na všetkých jeho prevádzkovrých strediskách.

ll.5

Il.6

k

Zmluvnéstranylryhlasujú,Žesobsahomzmlu4zsaoboznámili,plnemuporozume|ianaznaksúhlasusjejobsahomjubezýhradpodpisujú
Prílohytvorianedelite|'núsúěasťtejtozmluvy,zmluvnéstranysichobsahomsúhlasiaPrí|ohynadobúdajúplatnosťaúčinnosťdňomichpodpísania

zm|uvnými stranami' alebo dňom uvedeným v prílohe'

Prí|ohy: Špeciťrkácia odberných miest pre dodávku vody

a pre odvádzanie odpadovej vody

Výpočet mnoŽstva vód z povrchového odtoku z nehnute|ností odvádzaných do verejnej kana|izácle

V Liptovskom Mikuláši' dňa 01.0l.2008
Odberatel'

Dodávate|':

..

(producent):

,.. .'

,/

/2ffi
.rll

,'

lng. Miroslav Trizna

lng

generá|ny riadite|. spoioČnosti

ýrobno.techn

Ján Vrabec
ic|oý riadite l'

odpadovei vodY
a pre odvádzanie
vody
dodávku
pre
Špecifikácia odbernfch miest
|Čo: 43861105

\

rana Železníc, a.s.

4 x roone

uiptw't.j' Mikuláš

zraŽk vody

CenovY tarif

01090-0380-0

vodné: 0,00 SUm3 bezDPH
vodné: 0'00 SlrJm3 s DPH

25,50 SkÁn3 bez DPH
30,35 Sk/m3 s DPH

6ffi6oerou
V Lrptovskom Miku[áši,

Lc
Úč

zo náŽok)
vooy'

Zd

sp
KU

dĎa01 0l 2008

ípo.ike,

ceny:

VYP

- vypočtom

Odberatel':
Dodávatel':

DPH,

PH'

e",?

Sk bez DPH
Sk s DPH

Ing Miroslav Trizna
generálny riaditef spoločtrostt

lng Ján Vrabec

lng' Stanislav BoÍuta
generálny riaditeI

v prí|ohe: 4

Príloha k zmluve

Dodá

od

va te |' (v|astník a prevádzkovate|'verejnei kanaIizácie);

Štefánikova 178o, Liptovskf Miku|áš, psč ogt go

|Č0:36672441 | otc.zozzzzssst

l Te|

Č:044.5520071'

b e

ra te

f - p ro

ducen

t

(v|astnÍk alebosprávca nehnutePnosti):

obchodné meno a sídlo: Technická obnova a ochrana že|ezníc,a.s.

obchodné meno a síd|o: Liptovská vodárenská spo|očnost', a.s.
,

oo-príloha.VPo1

Sposob vyipočtu mnoŽstva VÓd 7. povrchového odtoku z nehnutel'ností
odvádzanfch do verejnej kanalizácie

č.: 8602008

SNP
667
4áasttos

U|ica: SAD
cÍs|o sÚoisné:

0905

|

čí'|"odb"'ď"|b..

Fax: 044-5522863

C

I

obec: ŽIL|NA
orientačné:10

Te|efonne čís|o:Lipina Karol 0905 464 967

Q:S

ylŽp č.397 12003 Z.z. pod|,a vzorc^i
Množstvo v6d z povrchvého odtoku odvádzanj'ch do verejnej kanalizácie je vypočítanépodl'a prílohy č.2 k vyh|áške
kdc Q - ]ilroŽslvo vÓd z powclrového odtoku odvádzan ch do verejnej kana|iziicre
Hz. ročny prierncr z dlhodobého zrážkoveho uhmu prc danrlL lokaIitu pod|.a Údajov SIovenského Hydronreteoro|ogického
Ústavu, vypočitan z [tlrmrr zráŽok za obdobie predohádzajirciclr piaticlr rokov'
S - ve|.kosť príslušnej plochy, z ktorej vody z powchovélro odtoku odtekajÚ do verejnej kana|izácic,
!v - Sťlčinite]'odtoku slanovclry v závisIosti od charaktent powclrtL pIoch1'

Hz

Druhy powchu p|Óoh zaraden ch do prísIušnej kategÓrie:
A . zastavané a rná|o priepustnc spevrené pIochy (strechy, bctonove, ast.altové powchy apod )' sírčinite|'odtoku w:0'9
B - čiastočne priepustné spevncné p|ochy (tllzby s vyspárovaním pieskorn, štrkom a pod ), sÚčinitcl'odtoku w:0,4
C - iJobre priepustné p|ochy pokl1té vegetáciou (hávniky. záhrady a pod )' s(rčinitel,odtoku w-0,05

Identifikácía nehnute|'ností:

Čisto

zráŽková
lokalita

odbeÍu
0

l 090-0380-0

Kod: 700

I

700| Zrážky YO.

Adresa nehutel'nosti
poprs

adresa
REVOLI]CNA
M]KULÁŠ

8.I,IP.|OVSKY

z'rilžkvody

stanovenie redukovanej p|ochy S z p|Óch A' B' C a
sučinite|'ov odtoku w

l ) Odberate|'- producent (vIastník aIebo správca nelrnutel'nos1i).;e povinny poskytnťrť udaje o odvodr'rovan1ich pIochách a o ich kategorii
prevádzkovate|'ovi VK do 30 dní po obctržani lyžiadarria V opačnonr pripade prevádzkovatel.VK urči odvodnenír p|ochu odhac|orn a tÚto pl(]chu
zaradi do kategor ie A
2 ) V pripadoch' ked'do verejne-i kanalizácie nie sri odvádzané vody z powchového odtoktr z cclej nehnutefnosti, v|astnik ne|]nute|ilost| v
poznátnke uvedic, akyln spÓsobom sa s nirni nak]adá Na poŽiadanie prcvádzkovate|.a VK pteukiiže aj spÓsob nak|adania
3 ) AI je obdobie odvádzania vÓd z powclrového odtoku nehnute|nosti katšie ako obdobie jcdné|ro ka|endámeho roka, urči sa lruložStvo vdd Z
povrchovélro orjtoku pomemou čast'ou z lrypočitaného nrnoŽstva Q (dátunr vzniku. aIebo ukončenia odvádzania VPo sa uvádza do prihlášk],a|ebo
odhláŠkv)

Poznámka

m2

(plochaA 2253 m2 x 0 9)r (plochaC 34'79 n2 x 0 05):2202 rn2

Poznámka:
DÓ|ežité upozorncnie:

redukovaná
plocha S v

z 202

(]clktlvá redukovaná plocha identifikovan!'ch nehnutel'ností S - celkom v m2:2202

Potvrdzujem správnost' dajov a

s

h|asím s nimi.

ť',{

Odberatel'

(prod ucent):

) ;;L-/
': - '/-

(t

lng Stanislav
gencrá|ny

r

Boňuta

iaditel.

