ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
»

Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:
Obec Mikušovce, obecný úrad

Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
.

*

,

'
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1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko,>titul: Budiač Pavol
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 252
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 252
Číslo vodomera: 1420/98-854
Počiatočný stav na vodomere v m3 293 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
_

v domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

nesplnenia tejto povinnosti, sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 332,00
eur, a to aj opakovane a dodávateľ má právo odberateľa technicky úplne odpojiť od dodávky
vody.
6.17. V prípade, že dodávateľ zistí neoprávnený (nepovolený) odber pitnej vody dodávaný
z verejného vodovodu, je oprávnený odberateľovi uložiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00
eur, ktorá môže byť ukladaná aj opakovane. Odberateľ je v takomto prípade povinný uhradiť
dodávateľovi aj hodnotu predpokladanej spotreby vody ako je už uvedené v ods..6.15. tejto
zmluvy. Dodávateľ je oprávnený na zistenie nepovoleného odberu využiť všetky dostupné
technické prostriedky, pričom v prípade zistenia nepovoleného odberu, odberateľ uhradí
dodávateľovi všetky náklady spojené s týmto zisťovaním. V prípade zisteného nepovoleného
odberu je dodávateľ oprávnený okamžite odpojiť odberateľa od verejného vodovodu.
6.18. Znovu zapoj enie na obecný vodovodný rozvod môže dodávateľ odmietnuť aj v prípade,
že ide o odberateľa, ktorý má nevysporiadané pohľadávky voči dodávateľovi, z dôvodu
nezaplatenia dlhu za dodávku vody za predchádzajúce obdobia.
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Odberateľ je povinný do 30 kalendárnych dní písomne oznámiť skutočnosť, že jeho
odberné miesto (t.j. domácnosť) sa začalo využívať (tiež) na podnikanie. Za nesplnenie tejto
povinnosti môže dodávateľ vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 332,00 eur
a tiež vzniknutú škodu z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti.
7.2. Odberateľ dáva súhlas dodávateľovi, aby na účely zmluvného vzťahu, vyplývajúceho
z tejto zmluvy spracúval osobné údaje odberateľa uvedené v tejto zmluve po dobu trvania po

dobu trvania zmluvného vzťahu. Odberateľ môže tento písomný súhlas odvolať, ak sa
preukáže, že dodávateľ používa osobné údaje odberateľa mimo dohodnutý účel.
7.3. Odberateľ prehlasuje, že má platný list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, vzťahujúcu sa
k nehnuteľnosti označenej v tejto zmluve ako odberné miesto, prípadne má súhlas vlastníka
umožňujúci mu nehnuteľnosť užívať, vrátane práva uzatvoriť túto zmluvu.
7.4. Na skutočnosti touto zmluvou neupravené sa vzťahujú platné právne predpisy upravujúce
oblasti dotknuté touto zmluvou, resp. predpisy vydané dodávateľom. Meniť a dopĺňať túto
zmluvu je možné písomnými dodatkami k nej.
7.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, pričom 1 originál zmluvy obdrží dodávateľ a
1 originál zmluvy obdrží odberateľ.
7.6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže byť zrušená dohodou zmluvných strán
alebo podľa čl. 5 tejto zmluvy.
7.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v zmysle 5 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle obce.
7.8. V zmysle ustanovenia š 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene doplnení niektorých zákonov podpisom tejto zmluvy odberateľ súhlasí so
zverejnením údaj ov v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zmluvy za účelom povinného
zverejnenia zmluvy v zmysle & Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v znení neskorších predpisov, s výnimkou rodného čísla, ktoré sa nezverejňuje.
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V M1kusovc1ach dna
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Za dodávateľa:
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V Mrkusovciach

.................................................................
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Príloha č.

1

Podmienky pripojenia () dodávky vody
Vodovodné prípojky až po vodomerné šachty boli realizované pre budúcich odberateľov
bezplatne v rámci budovania vodovodu v obci, v prípade, ak odberateľ v čase výstavby
vodovodu prejavil o vybudovanie prípojky záujem.
Ak vybudôvanie prípojky nebolo realizované v rámci výstavby vodovodu v obci Mikušovce
(ďalej len „obci“), je možné zabezpečiť pripojenie na verejný vodovod iba v prípade,'ak
žiadateľ vybuduje prípojku na vlastné náklady v zmysle 5 4 ods. (6) zák. č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na
základe projektovej dokumentácie a podľa vopred dohodnutých podmienok schválených v
konaní v súlade so Stavebným zákonom. Žiadateľ o prípojku musí v tomto prípade doručiť
na Obecný úrad vyplnené tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby“ s príslušnými prílohami, bližšie
špecifikovanými v dokumente. Vlastníkom takto vybudovanej prípojky je osoba, ktorá ju
zriadila na vlastné náklady a je povinná vykonávať opravy“ a údržbu prípojky na vlastné
_“
'
náklady.
Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom.
Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu (& 4 ods. (1)
zákona). Pripojenie vodovodnej prípojky na rozvádzaciu vetvu musí realizovať odborne
spôsobilá osoba, za podmienok určených správcom verejného vodovodu. Vodomemú šachtu
si zriaďuje odberateľ na vlastné náklady, pričom je ďalej povinný starať sa o jej nezávadný
stav počas celej prevádzky, chrániť vodomer pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane
plomby. Odberateľ je povinný zaistiť bezpečný prístup k vodomeru pre vykonávanie jeho
kontroly, odčítavania stavu a tiež zabezpečiť, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, v ktorom je
vodomer umiestnený. Osadenie vodomeru musí byť zabezpečené tak, aby mohla byť
vykonaná kontrola jeho funkčnosti. Podmienkou pripojenia na verejný vodovod je vodomerná
šachta schválená prevádzkovateľom.
Vodomerná šachta má byť v zmysle príslušných právnych predpisov vybudovaná na pozemku
odberateľa a to 1 meter za hranicou pozemku. Ak šachtu nie je možné vzhľadom k
existujúcim situačným podmienkam vybudovať v zmysle uvedených pravidiel, môže obec
výnimočne odsúhlasiť iné umiestnenie vodomemej šachty.
Ak je prípojka vybudovaná, pripojenie na verejný vodovod, dodanie a montáž vodomeru a
jeho príslušenstva (ventily, spätnú klapku) realizuje odborne spôsobilá osoba na základe
žiadosti o pripojenie doručenej na Obecný úrad v Mikušovciach po uzavretí zmluvy o
dodávke pitnej vody z verejného vodovodu.
V prípade, že v nehnuteľnosti je využívaná aj voda z iného (napr. vlastného) zdroja, či už ako
pitná, prípadne úžitková, je nutné zabezpečiť oddelenú inštaláciu rozvodov tak, aby v
žiadnom prípade nedošlo k zmiešaniu vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja, ako to
ustanovuje © 4 ods. (7) písm. b) a 5 27 ods. (7) zákona. Žiadateľ o pripojenie musí umožniť
zástupcovi prevádzkovateľa skontrolovať, či v žiadnom prípade nemôže dôjsť k zmiešaniu
vôd z verejného vodovodu a z iného zdroja. V prípade, ak táto podmienka nie je splnená, nie
je možné pripojenie na verejný vodovod realizovať.
Po montáži vodomeru odberateľ vyplní Záznam o odbere vody z verejného vodovodu,
osoba.
odborne
potvrdí
spôsobilá
ktorý
pečiatkou
mu
a podpisom
Prepojenie od namontovaného vodomeru na vnútorný rozvod vody v nehnuteľnosti realizuje
odberateľ na vlastné náklady.
V prípade, že je zriadená „podvojná“ vodovodná prípojka pre viac nehnuteľností, prípadne
časť potrubia je umiestnená na cudzom pozemku, odporúča sa zriadenie vecného bremená
>
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ZMLUVA

o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:

„.

1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ?
'

»

'

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Mateička Anton
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 254
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 254
Číslo vodomera: 6828709
Počiatočný stav na vodomere v m3 877 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody

3.1 Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodáv3ky vody (t.j. vodného)

4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vodyje v zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSOje d alej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013
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ZM LUVA
o dodávke pitnej vody'z verejného vodovodu do domácností

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)

*
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1.2. Odberateľ (vody):

Meno a priezvisko, titul: Juríková Daniela
Adresa odberného miesta: Mikušovce 257
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: Partizánska 1284/25-26, 018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo vodomera: 1911633901
Počiatočný stav na vodomere v 1113 186 m3
(ďalej len „odberateľ“)
-

2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe Osobitného výpočtu.

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013
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ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka & zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
.

_,

-_

,

1.2. Odberateľ (vody):
_
Meno a priezvisko, titul: Ing. Zilinčík Róbert
Adresa odberného miesta: Mikušovce 264
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 264
Číslo vodomera: 5955780381
3
Počiatočný stav na vodomere V 1113 9 m
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy

2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V domácnosti odberateľa.
3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa ..j odpočtom stavu vodomera
umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

(t

..j vodného)
(t
dodanej vody v zmysle osobitného právneho predpisu

4. Cena 3 fakturácia dodáv3ky vody
m3

4.1. Maximálna cena za
je
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013
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ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)
"

,

“

1.2. Odberateľ>(vody):

Meno a priezvisko, titul: Baďurová Jarmila
Adresa odberného miesta: Mikušovce 265
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 265
Číslo vodomera: 3943527-00
Počiatočný stav na vodomere v m3 17 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

v domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa
vzťahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluVy, prípadne uvedené V prílohe č.1
tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
*

_

»

,

1.2. Odberateľ (vody):

Meno a priezvisko, titul: Kvasnička Karol
Adresa odberného miesta: Mikušovce 267
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 267
Číslo vodomera: 5908830194
Počiatočný stav na vodomere V m3 34 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

'

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví
spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je V zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

/

ZMLUVA

o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov

Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:
Obec Mikušovce, obecný úrad

Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 56000000 0004481941001
BICKóD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)

,

——

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul:

Jagrik Ján ml.
Adresa odberného miesta: Mikušovce 276
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 276
Číslo vodomera: 54372101500
Počiatočný stav na vodomere V m3 479 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V domácnosti odberateľa.
'

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena 3 fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je V zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZM LU VA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú všeobecné
dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto zmluvy,
príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:

„.

1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN : SK57 5600 0000 0044 8194 1001
BICKOD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
'

_.

'

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Soňa Franeková
Adresa odberného miesta: 018 57 Mikušovce 278
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 278
Číslo vodomera: 8553510-02
Počiatočný stav na vodomere V m3 : 0
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

\

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradlá sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce. Pri podpise zmluvy je platná cena vody 0,85 €/ 1 m3.

ZML UVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov

Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú

Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto

zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) & príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)

,

“*

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: J ágrik Jozef
Adresa odberného miesta: Mikušovce 280
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 280
Číslo vodomera: 8553494-02
Počiatočný stav na vodomere V 1113 135 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa ..j odpočtom stavu vodomera

(t

umiestneného na vodovodnej prípojke. )
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. ] vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
..j vodného)
(t
dodanej vody v zmysle osobitného právneho predpisu

4. Cena a fakturácia dodávky vody
m3

4.1. Maximálna cena za
je
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013
1

ZM L UVA
dodávke
o
pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
-a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:

'

1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)
_

——

_

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Buček Martin
Adresa odberného miesta: Mikušovce 282
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 282
Číslo vodomera: 5577490033
Počiatočný stav na vodomere v m3 53 m3
(ďalej len „odberateľ“)

2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
v domácnosti odberateľa.
3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradlá sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

'/
o

ZMLUVA
dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnenízákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
"

,

*“

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Buček Jozef
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 283
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 283
Číslo vodomera: 098008724
Počiatočný stav na vodomere V m3 11 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena 3 fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je V zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
'

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)
.

'

,

——

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Behan Miroslav
Adresa odberného miesta: Mikušovce 286
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 286
Číslo vodomera: 8463789-02
Počiatočný stav na vodomere v m3 132 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

v domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

4. Cena a fakturácia dodávky vody
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej

(t.]. vodného)

vodyje V zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSOje ď alej určovaná uznesením Obecného zastupitelstva
Obce Mikušovcec. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA
0 dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisovNa dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spojenie.; Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul:

*

,

Budiač Jozef

Adresa odberného miesta: Mikušovce 289
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 289
Číslo vodomera: 8463403-02
Počiatočný stav na vodomere v m3 464 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

v domácnosti odberateľa.

'

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

_

4. Cena 3 fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

/

ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN ,: SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_

'

,

—-

1.2. Odberateľ (vody):

Meno a priezvisko, titul: Budiačová Mária
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 290
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 290
Číslo vodomera: 5416980047
Počiatočný stav na vodomere V m3 66 11]3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
v domácnosti odberateľa.
3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa

(t..j odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.

(t

4. Cena a fakturácia dodávky vody ..j vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody'je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSOje (1 alej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovcec 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZM LUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)
_

,

—<

1.2. Odberateľ (vody):

Meno a priezvisko, titul: Monček Rudolf
Adresa odberného miesta: Mikušovce 291
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 291
Císlo vodomera: 8463407-02
Počiatočný stav na vodomere v m3 517 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V domácnosti odberateľa.
3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera
umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradlá sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA

o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti
_

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č.. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj ehie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASKZX
len „dodávateľ“)
_

,

“*

/(/ďalej

Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Daňo Jozef
Adresa odberného miesta: Mikušovce 292
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 292
Číslo vodomera: 8463372-02
Počiatočný stav na vodomere v m3 177 m3
(ďalej len „odberateľ“)
1 .2.

2. Predmet zmluvy

2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V domácnosti odberateľa.
3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)

4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je V zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
.

'
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1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul:

Fojtík František

Adresa odbemého miesta: Mikušovce 293
Adresa na zasielanie písomností & faktúr: 018 57 Mikušovce 293
Číslo vodomera: 6107694—00
Počiatočný stav na vodomere v na3 1677 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa ..j odpočtom stavu vodomera

(t

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013
»

/

ZMLUVA
dodávke
o
pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov

Na

dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)

'

_

'
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-
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1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Gašpar Ján
Adresa odberného miesta: Mikušovce 294
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 294
Číslo vodomera: 8463394-02
Počiatočný stav na vodomere v m3 34 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

v domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
*

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody V rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA
z
dodávke
verejného vodovodu do domácnosti
vody
pitnej
o
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vztahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené V prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)
.

.
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1.2. Odberateľ (vody):

Meno a priezvisko, titul: Faturík Jaroslav
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 298
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 298
Číslo vodomera: 5259588
Počiatočný stav na vodomere v m3 0 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

v domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené V prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody
4. 1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej

(t'

._].

vodného)

vodyje v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSOje d alej určovaná uznesením Obecného zastupitelstva
Obce Mikušovcec 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

ZMLUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností
uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákonac 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákonac. 276/2001 Z. z. 0 regulácii V sietových
odvetviach V znení neskorších predpisov
Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.

Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:

Obec Mikušovce, obecný úrad
Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul:

,

-_

MončekVladimír

Adresa odbemého miesta: Mikušovce 299
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 299
Číslo vodomera: 14870544
Počiatočný stav na vodomere v m3 28 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody

v domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3. l.

(t

Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa .._] odpočtom stavu vodomera
umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3. 2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradlá sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vodyje v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sietových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

/'

ZM LUVA
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácnosti

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii V sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov
Na dodávku. pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú
Všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne uvedené v prílohe č.1 tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:
Obec Mikušovce, obecný úrad

Zastúpená: Eva Holbová, starostka obce
IČO: 00317 527
DIČ: 2020610944
Bankové spoj enie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKOD: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)
.

,
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1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Budjač Ivan
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 300
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 300
Číslo vodomera: 8463344-02
Počiatočný stav na vodomere v m3 842 m3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2.1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody
V

domácnosti odberateľa.

3. Určenie množstva dodanej vody
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradlá odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera

umiestneného na vodovodnej prípojke.)
3.2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody
smemými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,
alebo na základe osobitného výpočtu.
*

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného)
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu

určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie.
Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

