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.] 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: Húdek Martin a Radka Húdeková
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 301
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 301
Číslo vodomera: 5503850024
Počiatočný stav na vodomere v m3 421 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.

(t

4. Cena 3 fakturácia dodávky vody ..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 ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovcec 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

Vodomer musí byť trvalo prístupný= funkčný, chránený pred poškodením gzvlášť
mrazom ), vrátane plomby. Prípadné škody na vodomere hradí odberateľ a zodpovedá
tie_ž za stratu a od_cpdzenie vodomera.
6.7. Odberateľ musí zaistiť bezpečný prístup_l_( vodomeru na vykonávanie
iehthontrolv,
odčítania stagi, odberateľ mgsí tiež zabezpečiť, aby nedošlo lízaplaveniu priestoru, v
ktorom je vodomer umiestnený.
6.8. Odberateľ je povinný písomne najmenej 14 dní vopred oznámiť dodávateľovi ukončenie
odberu vody a následne aj stav vodomera ku dňu ukončenia odberu a súčasne umožniť
jeho
zamestnancom vykonať konečný odpočet stavu vodomera, vrátane jeho demontáže, ak nie je
súčasne riadne prihlásený nový odberateľ. Na základe zistených skutočností vykoná

dodávateľ konečné vyúčtovanie spotreby. Ak neoznámi odberateľ ukončenie odberu alebo ak
neumožní vykonanie konečného odpočtu, je povinný zaplatiť vodné až do uzavretia zmluvy
s novým odberateľom alebo do zastavenia dodávky vody.
6.9. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody V prípadoch uvedených
v
5 32 zák. č. 442/2002 Z. z.. Dodávateľ v tomto prípade nezodpovedá
za škody, ktoré vzniknú
odberateľovi pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody.
_\
„
6.10. Dodávateľ je. povinný uzatvoriť prívod vody, ak o to požiada odberateľ z dôvodu
odstránenia závad na domovej časti vodovodnej prípojky a akito technické podmienky
dodávateľovi umožňujú.
6.11. Odberateľ nesmie prepojovať vnútorný rozvod s potrubím zásobeným z iného zdroja
(Zákon 442/2002 Z. z. 5 4 ods. 7 b) a & 27 ods. 7).
6.12. Ak použije odberateľ požiarny obtok alebo hydrant k iným účelom, než požiarnym bez
predchádzajúceho súhlasu dodávateľa, dodávateľ mu môže vyúčtovať zmluvnú pokutu až do
výšky 332,00 € za každý zistený prípad. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi každé
použitie'požiarneho obtoku a hydrantu.
6.13. Námietku voči fakturovanej výške vodného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa do 7
dní po obdržaní dodávateľovej faktúry. Na žiadosť odberateľa (vo forme objednávky) môže
byť správnosť vodomeru preskúšaná, avšak úhradu za vodné je povinný odberateľ zaplatiť V
stanovenej lehote, ak nebude dohodnuté inak. Ak sa úradne zistí, že vodomer meral
v prípustnej tolerancii podľa technickej normy, hradí náklady spojené s demontážou
vodomeru a jeho preskúšaním odberateľ. Ak sa zistí, že vodomer je nefunkčný z dôvodu, že
nespĺňa požiadavky stanovené Osobitným predpisom (Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov) alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti
viac, ako pripúšťa osobitný predpis (Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v
znení neskorších predpisov), náklady hradí dodávateľ. Spotreba vody bude upravená o zistenú
odchýlku podľa „Protokolu o úradnom preskúšaní vodomeru“.
6.14. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi, ani
ju využívať na vlastnú podnikateľskú činnosť, bez súhlasu dodávateľa.
6.15. Ak vykoná odberateľ také opatrenia, aby vodomer odber nezaznamenával alebo ho
zaznamenával nesprávne, prípadne vodomer, alebo plombu poškodil, neohlásil náhodné
poškodenie, je povinný dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 332,00 eur
a vodné vypočítané podľa svetlosti potrubia a tlaku, preukázanej alebo predpokladanej doby
odberu a účelu použitia. Ak príde k poškodeniu vodomeru bez zavinenia odberateľa, ktoré
odberateľ riadne nahlási dodávateľovi, účtuje dodávateľ vodné vypočítané z aritmetického
priemeru odberu vody za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka.
6.16. Dodávateľ (resp. ním poverené osoby) je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosť
(odberné miesto) pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia neoprávnených odberov,
zistenia porúch a ich odstránenie, zistenia stavu vnútorného vodovodu, zistenia spotreby
vody, chodu vodomera a kontrolného merania, pričom odberateľ je oprávnený zúčastniť sa na
_

„
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oznámiť prevádzkovateľovi zmenu vlastníckeho alebo iného obdobného práva k
nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod.
Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody verejného vodovodu (& 32 ods.
(1) zákona):
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
0) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
6) pri obmedzení zásobovania vodou,
i) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo
verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu
na majetku,
h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými
technickými podmienkami,
i) ak neumožní odberateľ prevádzkovateľovi prístup_ k meradlu alebo vodovodnej
'
prípojke,
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky,
k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svoj ich zariadeniach, alebo na
svojej vodovodnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť
kratšia ako tri dni,
1)
pri preukázaní neoprávneného odberu vody,
m) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní pod dobe splatnosti,
n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú zo zákona,
všeobecne záväzných právnych predpisov, prevádzkového poriadku alebo zo zmluvy
uzavretej s prevádzkovateľom,
0) pri poruche na vodovodnej prípojke v prípade, ak je prípojka majetkom vlastníka
verejného vodovodu,
p) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré vzniknú odberateľovi pri prerušení
alebo obmedzení dodávky vody, pre ktoré je prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody
obmedziť alebo prerušiť a z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.
Ak prevádzkovateľ obmedzí alebo preruší dodávku vody verejným vodovodom z dôvodov na
strane odberateľa v zmysle 5 32 ods. 1 písm. g), h), i), j), k), l), m) a 11) zákona, môže
odberateľ prevádzkovateľa požiadať o opätovné pripojenie až po odstránení dôvodov, pre
ktoré k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávky vody došlo.
Opätovné pripojenie na verejný vodovod môže prevádzkovateľ odmietnuť aj v prípade, že o
opätovné pripojenie žiada odberateľ, ktorý má nevysporiadané pohľadávky voči
prevádzkovateľovi, z dôvodu nezaplatenia dlhu za dodávku vody verejným vodovodom za
predchádzajúce obdobia.
Ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa a odberateľa sú upravené všeobecne záväznými
právnymi predpismi (najmä zákony a vyhlášky), prevádzkovým poriadkom verejného
vodovodu a zmluvou o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu.
g)

»

,

'
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V Mikušovciach, dňa 01.03. 2019

..............u..................

_

Výpočet vodného a jeho fakturácia
1 m3 vody
Vodné je súčin množstva vody dodanej verejným vodovodom a ceny za
dodanej verejným vodovodom.
Množstvo dodanej vody sa stanovuje odpočtom z meracieho zariadenia (vodomeru).
V prípade, ak množstvo dodanej vody nie je merané (aj v prípade akéhokoľvek poškodenia
čísiel
alebo nefunkčnosti meradlá), stanovuje sa množstvo dodanej vody podľa smerných
č. 397/2003 Z. z., ktOrou
spotreby vody v zmysle vyhlášky Ministerstva Životného prostredia
vodovodom a
sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vôd a
odpadových
množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
vôd z povrchového odtoku a o smemých číslach spotreby vody V znení neskorších predpisov.
Úhradu vodného vykonáva odberateľ na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom za
doručí odberateľovi poštou
príslušné (spravidla 1x ročne) obdobie. Faktúru prevádzkovateľ
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Vodné je možné uhradiť bankovým prevodom na účet Obce Mikušovce,
V hotovosti do
IBAN:SK SK 057 5600 0000 0004481941001 vedený V banke Prima a.s. alebo
platbách sa ako
pokladne obce; Mikušovce Obecnom úrade Mikušovce. Pri bezhotovostných
variabilný symbol použije číslo faktúry vystavenej prevádzkovateľom.

'

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: Behan Martin
Adresa odberného miesta: Mikušovce 305
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 305
Číslo vodomera: 5675982-00
Počiatočný stav na vodomere v m3 528 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

/

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
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_

„
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1.2. Odberateľ (vody):

Meno a priezvisko, titul: Meliška Peter
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 309
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 309
Číslo vodomera: 1007238575
Počiatočný stav na vodomere v m3 753 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 Uradu 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
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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 vzťahújú
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, prípadne'uvedené v prílohe č.] tejto
zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:

_,

1.1. Dodávateľ:

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

„

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

Klimo Marian
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 312
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 312
Číslo vodomera: 3361877-00
Počiatočný stav na vodomere V m3 794 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
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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: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_
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1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Lacko Milan
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 315
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 315
Číslo vodomera: '227550-04
Počiatočný stav na vodomere V m3 3502 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. ] 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

ZM L 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) a príslušné zákony.
Zmluvné strany:
1.1. Dodávateľ:
Obec Mikušovce, obecný úrad

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

'

'3

““

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Galko Miroslav
Adresa odberného miesta: Mikušovce 316
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 316
Číslo vodomera: 2588424
Počiatočný stav na vodomere v m3 76 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 akéhokol vek poškodenia alebo nefunkčnosti meradlá sa stanoví spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohec. 1 vyhláškyc. 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 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: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_

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

,

**

Buday Jozef

Adresa odbemého miesta: Mikušovce 318
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 318
Číslo vodomera: 3583228—00
Počiatočný stav na vodomere v m3 1373 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
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
:

,

*-

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Husár Ján
Adresa odberného miesta: Mikušovce 329
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 329
Číslo vodomera: 8669707
Počiatočný stav na vodomere v m3 930 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

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: Pagáč Jaroslav
Adresa odbemého miesta: \Mikušovce 331
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 331
Číslo vodomera: 5436971
Počiatočný stav na vodomere v m3 912 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 nefunkčnostimeradla 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 en'ie: Prima banka a.s.
IBAN : SK 057 5600 0000 0004481941001
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_

,

“*

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Ing. Miroslava Dohnanská
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 334
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 334
Číslo vodomera: 9056626-03
Počiatočný stav na vodomere v m3 56 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 ao 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: Baláž Marián
Adresa odberného miesta: Mikušovce 335
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 335
Číslo vodomera: TÚQ 4%?!2/ 45 M,
PočiatOčný stav na vodomere v m 8 m3
(d alej 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 prílohelč. l vyhláškyc. 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 ÚRSOje ďalej určovaná uznesením Obecného zastupiteľstva
Obce Mikušovcec 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
BICKóD: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)

»

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Miček Marián
Adresa odberného miesta: Mikušovce 336
Adresa na zasielanie písomností a faktúr. 018 57 Mikušovce 336
Číslo vodomera: Z 2 (Di/7? N—3
Počiatočný stav na vodomere V 1113 899 11]3
(ďalej len „odberateľ“)
2. Predmet zmluvy
2. 1. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely
konečnej spotreby vody

V

domácnosti odberatel a.

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 vodyje v zmysle osobitného právneho predpisu

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

ZM LUVA
dodávke
z
o
pitnej vody 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“)
.

,

“*

1.2. Odberateľ (vody):
Meno a priezvisko, titul: Gajdoš Marián
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 339
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 339
Císlo vodomera: 8580216
Počiatočný stav na vodomere V m3 2324 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

ZM L UVA
() 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: Gašpárek Stanislav
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 340
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 340
Císlo vodomera: 8222362-01
Počiatočný stav na vodomere v m3 2779 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

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: Barcík Peter
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 341
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 341
Číslo vodomera: 8953056-03
Počiatočný stav na vodomere v m3 1138 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.
alebo na základe osobitného výpočtu.

]

vyhlášky č. 397/2003 Z. z.,

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

ZML UVA
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: KOMASK2X
(ďalej len „dodávateľ“)
_

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

,

——

Gregor Dušan

Adresa odbemého miesta: Mikušovce 343
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 343
Číslo vodomera: GMO )? M !&,
Počiatočný stav na vodomere v m3 591 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

ZM L UVA
() 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:

Papranec Juraj a Paprancová Miroslava
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 344
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 344
Číslo vodomera: 1108370484
Počiatočný stav na vodomere v 1113 925 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.

(t

4. Cena 3 fakturácia dodávky vody ..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 L 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 ) 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: KOMASKZX
(ďalej len „dodávateľ“)

»

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

Ing. Satina Juraj a Ing. Satinová Daniela
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 345
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 345
Číslo vodomera: 5955780390
Počiatočný stav na vodomere v m3 72 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 ďalej určovaná uznesením Obecného zastupitelstva
Obce Mikušovce č. 38/2013 zo dňa 09.09. 2013

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) 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: Štefanec Rastislav
Adresa odbemého miesta: Mikušovce 352
Adresa na zasielanie písomností a faktúr: 018 57 Mikušovce 352
Číslo vodomera:
Počiatočný stav na vodomere V m3 301 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

