Zmluva
o odbere vody prostredníctvom súkromnej vodovodnej prípojky k studni
uzatvorená podľa 262 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:

Poľnonákup TATRY, a.s.
Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
Okresný súd Prešov, odd. Sa, vložka č. 10026/P
JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa, predseda predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
IBAN:
SWIFT

36 447 927
SK2020021058
SK 97 3100 0000 0043 1018 4800
LUBASKBX

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
Zápis:
Údaje o podnikateľovi:

Vladimír Sopúch C a V
Zábrež 81, 027 54 Oravská Poruba
Okresný súd Žilina, odd. Firm, vložka č. 10626/L

Bydlisko:

Vladimír Sopúch
Oravská Poruba č. 283, PSČ 027 54

IČO:
IČ DPH:
IBAN:

32271701
SK1020465963
SK16 7500 0000 0003 0756 8813
L
Úvodné ustanovenia

1.Poľnonákup TATRY, a.s. je výlučným vlastníkom pozemku spar. č. C-KN 1123/3,
nachádzajúceho sa v k. ú. Veľká, obec Poprad, okres Poprad, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 6973 m2, zapísaného na LV č. 1449, na ktorom sa nachádza studňa
s vodovodnou prípojkou vedúcou po parcele č. C-KN 1123/3 (ďalej len „vlastník"). Vlastník je
súčasne platiteľom elektrickej energie za spotrebu vody zo studne na základe uzatvorenej zmluvy
s dodávateľom elektrickej energie.
2.Vladimír Sopúch C a V má záujem odoberať vodu zo studne vlastníka prostredníctvom
vodovodnej prípojky vedúcej po parcele č. C-KN 1123/3 v k. ú. Veľká, pre vlastnú spotrebu (ďalej
len „odberateľ").

Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy dohodli na nasledovných podmienkach odberu
vody:
II.

Predmet zmluvy
Vlastník sa zaväzuje umožniť odberateľovi odber vody zo studne vlastníka prostredníctvom
vodovodnej prípojky vedúcej po parcele č. C-KN 1123/3 v k. ú. Veľká a odberateľ sa zaväzuje
zaplatiť vlastníkovi cenu za spotrebovanú elektrickú energiu za odber vody.
III.
Cena a platobné podmienky
1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť vlastníkovi náhradu za spotrebovanú elektrickú energiu za odber
vody cenu vo výške, ktorú vlastníkovi vyúčtuje dodávateľ elektrickej energie.

2.Náhradu za spotrebovanú elektrickú energiu sa odberateľ zaväzuje zaplatiť vlastníkovi vždy
kvartálne, na základe daňového dokladu (faktúry) s lehotou splatnosti 14 dní od jej doručenia
odberateľovi. Faktúry dodávateľa elektrickej energie vystavené vlastníkovi za príslušné kvartálne
fakturačné obdobie budú vždy prílohou faktúry pre odberateľa.
3.Pri omeškaní s úhradou podľa ods. 2 tohto článku zmluvy je vlastník oprávnený požadovať od
odberateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý
deň omeškania s úhradou dlžnej sumy.
IV.

Ostatné dojednania
1.Pri podpísaní tejto zmluvy sa vychádza zo stavu na elektromere č. 17070, ktorý je 3506 kWh.
2.Zmluvné strany sú ku dňu podpisu tejto zmluvy povinné elektromer skontrolovať, a to tak, aby
bolo možné kontrolovať spotrebu elektrickej energie za odber vody.
3.Ak dôjde k poškodeniu vodovodnej prípojky vedúcej po parcele č. C-KN 1123/3 v k. ú. Veľká
alebo k poškodeniu čerpadla, zaväzuje sa odberateľ znášať náklady na ich opravu v celom rozsahu.
V.

Záverečné ustanovenia
1.Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomne na základe dohody zmluvných strán.
2.Vlastník má právo jednostranne ukončiť zmluvu, ak odberateľ nesplní niektorú zo svojich
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3.Zmluva zanikne dňom, keď odberateľ prestane odoberať vodu cez vodovodnú prípojku k studni
vlastníka, resp. ak táto vodovodná prípojka bude odpojená.
4.Právo vyplývajúce z tejto zmluvy na odber vody cez vodovodnú prípojku neprechádza na právnych
nástupcov odberateľa.

5.Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.

6.Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že prejav
ich vôle je slobodný a vážny a keďže znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou
vôľou, túto na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
7.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Oravskej Porube, dňa 01.08.2019

Poľnonákup TATRY, a.s.ViadimJH^Souch ^ľ ä
JUDr. PaedDr. Slavomír ŠoffaVladimír Sopúch
predseda predstavenstva

