
ZMIUYA

o výrobe a distribúcií pitnej vodyo
uzatvorená v zmysle zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Dodávatel': Obec Vyšná Myšl'a
Hlavná60139
040 15 Vyšná Myšl'a
lCO: 00 324 914
Zastúpená: Marek Habina, starosta obce

Odberatel': Obec Bohdanovce
Bohdanovce č.142
044 16 Bohdanovce
lČo: oo 323 g85

Zastipená: Marta Gamrátová, starostka obce
Číslo účtu: SK61 5600 0000 0004 1533 0001

I.
Predmet plnenia zmluly

l. Predmetom zmluvy je ýroba a distribúcia pitnej vody zo skupinového vodovodu,, Vodovod
Vyšná Myšl'a, Bolrdanovce " do verejného vodovodu obce Bohdanovce. Dodávatel'om pitnej vody
je obec Vyšná Myšl'a ( d'alej len dodávatel' ) a odberatel'om pitnej vody je obec Bolrdanovce (
d'alej len odberatel' ).

2. Vodný zdroj, prívodné potrubie do vodojemu a vodojem, vybudované v rámci stavby: ,,Vodovod
VyŠná Myšl'a, Bohdanovce oo sú vo výlučnom vlastníctve obce Vyšná Myšl'a ( d'alej len
dodávatel), zásobné rady arozvodná sieť je v}lučným vlastníctvom tej obce, na území ktorej sa
nachádza. Zásobtté potrubie pre každú obec samostatne zaěína v hlavnej vodomernej šachte,
v ktorej je osadené fakturačné meradlo - vodomer. Od hlavného vodomeru je zásobné potrubie
majetkom jednotlivých obcí aj ked'prechádza katastrálnym územím inej obce.

3. Distribúcia pitnej vody je kvalitou amnožstvom splnená vtokom vody zvodojemu vobci Vyšná
Myšl'a dodávaná cez vodomer do verejného vodovodu Bohdanovce.

4. Množstvo odoberanej vody pre obec Bohdanovce a obec Blažice je 284 m3ldeň (predpokladané)

lí,n1x. zadeň v l.s-l i Qrnd: 3,287 Ls'| Pri 100 oÁ - nom napojení odberatel'ov v obci Bohdanovce
aBlažice, max. denný odber Q :284 m3

II.
Cena predmetu zmluvy

1. Za výrobu a distribúciu pitnej vody uvádzani v m3 platí odberatel' dodávatelbvi cenu, ktorá je
určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ktorú dodávatel'uverejní na svojej
internetovej stránke do l5 dní od účinnosti rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
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V čase uzatvorenia tejto zmluvy je cena za l m3 dodávanej vody :

0,6036 EUR bez DPH. Obec nie je platcom DPH.

Ak počas trvania zm|uvného vzt'ahu dójde k zmene ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví, prípadne iným právnym predpisorn, cena sa zmeni na cenu určenú Uradom pre reguláciu
sieťoqých odvetví. DPH bude uplatňovarrá v zmysle platných právnych predpisov.

ilI.
Fakturácia

Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii za dodávku a odber pitnej vody podl'a
množstva odberu. Faktúra je splatná do l4 dní odo dňa doručenia, kde má zato,že faktúra bola
odberatel'ovi doručená tretí deň po odoslaní. Skutoěný mesačný odber bude oděítaný z vodomeru
pre predmetnú obec.

Dodávatel' móže v prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, uplatniť voči odberate|'ovi
úrok z omeškania platby zakaždý deň omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že rok 2020 bude vzájomne fakturovaný podl'a póvodnej dohody.
Podl'a odobratého množstva vody meranej vodomerom pre obec Bohdanovce a distribučnej ceny
vody sa bude fakturovať od 01.01,202l

Iv.
Podmienky distribúcie pitnej vody

Podmienky distribúcie pitnej vody do obce Blažice budú v súlade so zákonom é.44212002, hlavne
§24,§25,§26, §29, §3 l,§32,
Dodávatel' je povinný dodávať pitnú vodu kontinuálne pre odberatel'a v dohodnutej kvalite, množstve
a tlaku.
V prípade zniženia výdatnosti vodného zdroja, poruchy na vodovodnej sieti platia ustanovenia zákona
44212002 Z.z, plánované opravy aservisné zásahy je dodávate|'povinný hlásiť odberatelbvi 7 dni
vopred.
Počas akéhokolVek prerušenia dodávky vody je odberatel' povinný zabezpeěiť náhradné zásobovanie
pitnej vody pre obec Bohdanovce.
Obec Vyšná Myšl'a je povinná predkladať |aboratórne rozbory surovej vody z vodného zdroja (obci
Bohdanovce) podl'a plánovaného monitoringu vždy do l5 dní od doruěenia laboratórneho rozboru.
V prípade poruchy na vodnom zdroji, prívodnom potrubí a vodojeme dodávatel'a je povinný
bezodkladne oznámiť odberatel'ovi prerušenie dodávky pitnej vody.
Dodávatel' pitnej vody nezodpovedá za škody a nedodržanie štandardov kvality, vzniknuté
nedostatkom tlaku vody pri obmedzení, alebo prerušení dodávky vody z dóvodu rnimoriadnej udalosti,
pri prerušení dodávky elektrickej energie, alebo z dóvodu pre ktorlý je dodávatel' oprávnený dodávku
vody obmedziť alebo prerušiť (§32).
V čase mimoriadnych udalostí alebo vyh|ásení regulaěných stupňov je potrebné postupovať v zmysle
platného prevádzkového poriadku,

Iné podmienky zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

V prípade ukončenia odberu je odberatel' povinný uvedenú skutoěnosť oznámiť dodávatel'ovi bez
zbytoěného odkladu.
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J. Zmenu alebo doplnky k tejto zmluve móžu zmluvné strany vykonať dodatkom k tejto zmluve,
potvrdeným obidvoma stranami, ktorlý tvorí neoddelitelhú súčasť tejto zmluvy.

Zmluvy je uzatvorená v štyroch vyhotoveniach ( 2x dodávatel', 2x odberatel').

Zrnluvné strany móžu zmluvu vypovedať jednostranne. Výpoved' musí mať písomnú formu
a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná lehota je 3 mesačná azačína plynúť prqým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Ostatné v zmluve neupravené vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom, Zákonom ě. 44212002
Z. z. o verejných vodovodoch averejných kana|izácíách aostatnými všeobecne záváznými
predpismi týkajúcimi sa uvedenej problematiky.

V prípade poruchy na vodárenskom systéme bude dodávatelbm prerušená dodávka pitnej vody
odberatel'ovi až do odstránenia poruchy.

Zmluvy bola zástupcami oboch zmluvrrých strán prečítaná a na znak súhlasu bez nátlaku druhej
strany s celýmjej obsahotn vlastnoručne podpísaná.

vo vyšnej Myšli, an^, ,/,{:.,(,.?.,.ZQZO V Bolrdanovciach, dňa: 2/. /2.2o2-a

starostka obce Bohdanovce
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Marek Habina

starosta obce Vyšná Myšl'a

óF


