
ZMLUVA
na odber pitnej vody v obci Klokočov

Zmluvné strany:

A/ Dodávatel': oBEc KLoKočoV
štatutárny zástupca: Jana Foldinová - starostka obce
lčo: oo314o48
Bankové spojenie: čsoB, a. s.
čísto účtu: IBAN: sK43 75oo oooo oo4o 2895 3442

B/ odberatel':
Meno, priezvisko : Michal Chochrun

Dátum narodenia:

Pripojené č. domu: Hlavice o23 22 Klokočov

Trvalý pobyt: Podvysoká,

číslo vodomera: o54g487 t, star, ....[ĺ.-....... m3

sa dohodli na tom,

že uzavrú v súlade s platnou právnou úpravou zákona č.442l2oo2Z.z. o verejných

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnenízákona č'276/200IZ.z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zmluvu v tomto znení:

l.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody pre potrebu občanov v obci Klokočov.

il.
Zmluvné a platobné podmienky

1./ Touto zmluvou sa dodávatel'zaväzuje, že bude zabezpečovať dodávku vody
pre odberatel'a, opravu vodovodnej siete po vlastnú prípojku vody,oprav.u a ."_:-

údržbuvodnýchzdrojov. : , . ],

2./ odberatel'sa zaväzuje uhrádzaťfaktúry za dodávku pitnej vody' " 
:

3./ Sadzba za dodávku pitnejvody je v zmysle uznesenia obecného zastupitel'stva 
'"

Klokočov č.28L/2oz0 zo dňa 09.].o.2020, o,9o €/m3, ročný poplatok za prenájom

vodomera vo výške 4,98 € v zmysle uznesenia ozč.2L712002 zo dňa 28.02.2ooz,

4./ obec Klokočov si vyhradzuje právo upraviť cenu po zmene vstupov v zmysle

uznesenia OZ.



5/ Podl'a zákona č.442/2oo2Z.z. overejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vz.n.p.
5 2z odst. 7 je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na
verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

ilt.
Splátka poplatku

1./ odberatel'sa zaväzuje uhrádzať faktúru za dodávku pitnej vody v sume vypočítanej
podl'a množstva odobratej vody vykázanej na vodomeru odpísaného našim pracovníkom.

2./ odberatel'sa zaväzuje poverenej osobe umožniť odpis a kontrolu vodomeru'
3./ odberatel'sa zaväzuje, že v prípade porušenia plomby alebo iného poškodenia

vodomeru uhradíjeho plnú výšku a náklady na výmenu. Vlastník vodovodu obec
K_lokočov bude postupovaťv zmysle zákona č.442/2oo2Z.z.v platnom znení.

4.| Úhrada poplatku sa vykoná u občanov poštovou poukážkou alebo v hotovosti do
pokladnice obce.

5./ V prípade omeškanĺa s platením sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo
výške o,3Yo za každý deň omeškania z dlžnej čiastky a to až do zaplatenia.

tv.
Doba platnostizmluvy

L-/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 23.07.2021 do skončenia nájomného vzťahu
v zmysle ustanovení Nájomnej zmluvy č.5/2o2t uzatvorenej medzi zmluvnými stranami
dňa23'07.2o2L.

2-l od zmluvy možno odstúpĺť len písomnou výpovedbu niektorej zo zmluvných strán
neplnením dohodnutých náleŽitostí. odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku
na náhradu škody, platieb za dodávku vody a prenájom vodomera, resp. fakturovaných
penálov. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

t.| Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne včas ĺnformovať o všetkých podstatných
skutočnostiach dotýkajúcich sa tejto zmluvy'

2.| Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom odberatel'dostane jeden exemplár
zmluvy.

V Klokočove dňa 23.07.2o2I
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