DOHODA O DODÁVKE VODY č. 45
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka a príslušných
ustanovení zákona o verejných vodovodoch pre odberné miesto : Stará Bašta /ďalej
len „ zmluva“ /
Dodávateľ:
Obec Stará Bašta
980 34 Stará Bašta 97

Odberateľ:
Ing. Erika Ocsková
Farská lúka 1654/40
986 01 Fiľakovo
Odberné miesto:
98034 Stará Bašta 76

RČ: .........................................
DIČ: .........................................

IČO:00649716
DIČ: 2021275564
Banka: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0020 2045 9002

Banka: ......................................
Číslo účtu: ...............................

Telefón: 047/381 03 32
Článok 1.
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto dohody je záväzok OBCE Stará Bašta opakovane dodávať vodu
z verejného vodovodu.
1.2 Pokiaľ v tejto dohode nie je uvedené inak, distribúciu vody zabezpečí obec.
Článok 2.
Doba platnosti zmluvy
2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma stranami a účinnosť nadobudne
v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola zmluva zverejnená. Uzatvára sa na dobu určitú do
kolaudácie verejného vodovodu v obci.
Článok 3.
Špecifikácia cenníkových položiek
3.1 Za dodávku pitnej vody zaplatí odberateľ dodávateľovi vodné 0,70Eur/1 m3.
Výška vodného bola odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom dňa, 13.12.2013 uznesením
č. 94/2013 – VZN č.2/2013
3.2 Odberateľ súhlasí so zmenou vodného jednostranným písomným oznámením dodávateľa

pri zmene ceny vodného, resp. pri zvýšení nákladov pri prevádzkovaní obecného
vodovodu.
3.3 Vyúčtovanie vodného vykoná dodávateľ podľa skutočne odobratého množstva vody
určeného podľa počiatočného a konečného stavu vodomeru príslušného kalendárneho
roka.

Článok 4.
Cena a spôsob platby
4.1 Spôsob úhrady faktúr: v hotovosti do pokladne Obce Stará Bašta alebo prevodným
príkazom na číslo účtu: SK79 5600 0000 0020 2045 9002, Prima banka Slovensko, a.s.
Článok 5.
Záverečné ustanovenie
5.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
5.2 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú po jej dôkladnom prečítaní
slobodne, na základne vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni, ani za zjavne nevýchodných
podmienok.
5.3. Odberateľ vody je povinný priložiť čestné prehlásenie s dátumom pripojenia na verejný
vodovod. Čestné prehlásenie je neoddeliteľnou prílohou tejto dohody.

V Starej Bašte, dňa 17.04.2019
Odberateľ:

.......................................
Ing. Erika Ocsková

Dodávateľ:

.........................................
Bc.Ildikó Lászlóová
starostka obce

Čestné prehlásenie
Podpísaný Ing. Erika Ocsková, bytom Farská lúka 1654/40, 986 01 Fiľakovo
prehlasujem týmto na svoju česť, že som pripojený na verejný vodovod v obci
Stará Bašta od 17.04.2019

V Starej Bašte dňa: 17.04.2019

––––––––––––––––––––––––––––-

