Z|,LI]V A č. 50-000055263Po2012
o dodávke vody z v€ r € j ného
vodovodu' odvádzaní odpadových vód a odvádzánÍ v6d
z povrchového odtoku (voda z atnosférických zrážok) ver€jnou
kanalizáciou'
uz'tvor€ná
na základo obchodného zákonníka a platných právnych pr€ d pisov o vodách.

Čl.I.
ZMLU\,NÉ STRÁNY
1. Pr€dóYajúci (d'al€j ako

',predávajúci():

obchodnémeno

vÝchodoslovenská voďfuenskásDoločnosť.
a.s.

sídlo:

Komenského
50,04248 Košice

Akciová
sDoločnosť

PráÝna forma:

obchodný
Zapísanáv oR okresnéhosúduKošiceI, oddiel:sa, vloŽkač.:l243,A/
vesister:
ICO:
36570460
IC DPH:
t s K2020061518
DIC: | 20200ó3518
v zastúD€ n í:
Polomslď Jozef Ing.
ÍiaditeLzávodu
BankovésDoienie:
VUB Bankaa. s'' č.ú.:297651895|/o200
záNod..
Prešov
I,evočská
3. 080 01 Prešov
Ádresa ávodu:
2. Kupujúci (ďalej ako

''kupujúci..):

obchodnémeno:

sídlo:
obchodnÝ ř€eister:
c. obchodnéhoDarhrera:
ICO: | 1 6 1 152
v zastúDení:
BankovésDoieni€ :

G\MNAZIUM ANToNA PRIDAVKÁ
GYMNAZIUM ANToNA PRIDÁVKA'
Komenského
40. 08301 sabinov

2000000084

Právna forma:

c' zmluvnéhoúčtu:

IC DPH:
SK
Msr'Andlei zubrichý-riaditer školv

DICI

459000238r
202071L352

rr.
Čt.
1.

PRtrDMDT ZMLTII'Y

PŤedmetom
zmlulT je podl'ašpecifrkácie
uvedenejv 8., 9., 10.,bode pÍílohv zmysle čl.III ods. 7.2. tejto
(d,alej
prílohy):
zmlwy
len
. dodávkavody z verejnéhovodovodu
. odvádzanieodpadov'ýchvód do verejnejkanaliácie
. odvádzanievody z povrchovéhoodtoku (voda z atmosférich.ých
zÍážok)do verejnejkanaliácie.
2.

ODBf,RNf, MIf,STA

Iderltifikácia a technickéúdajeo odb€rnom miestesúuvedenév 1. až12.bod€ príloh.

DoDÁvKA PITNEJ voDY z VEREJNÉEo voDovoDu
Dodávka vody kvalitou, množsfuoma tlakom je splnená l'tokom vody z verejnéhovodovodu do
vodovodnejFípojlry v miesteodbočeniaz verejnéhovodovodu.
V pdpade, že na odbemom mieste dochádza k vlastnej spotŤebevody v technologickom procese'
je povinný písonmepredložiťúdajeo ryrobených jednotkách pre zníženiefakturácie stočného
kupu-júci
je
najneskór do 5' pracovnéhodňa nasledujúcehofakturďného obdobia' V]ýpoěetznaenia stočného
ovedenýv 19.bodep loh.
Neoprávnenýmodberomvody z verejnéhovodovoduje, ak kupujúciuskumčňrtje:
a) odber bez uzatvorenejzmluw o dodávke vody
b) odber vody v Íozpores uzatvorenouzmluvou,
meradla,
c) odber pred meradlomalebo odbe. po odstnánení
m€radla, ktorév dósledku neopÍávneného
ásahu odbel nezaznamenávaalebo
d) odber s používaním
Za-Ž)amenáva
odbermenší.
akoje skuločDý'
meradla,na ktorom bolo poškodené
zaistenieproti neoprávnenejmaniprrlácii,
e) odbeř s používaním
použitím
požiameho
na
iné
ako
požiarne,
obtoku
účely
D odber s
g) odbeÍbez súhlasupredívajúceho.
V prípadeneoprávneného
odberu vody z verejnéhovodovodu uvedenéhovbode 3.3. ods. a) je
predávajúci oplá\'nený od kupujúcehopožadovaťnáhÍadu škodý pričomjej {ýška sa určípodlh
z. ].
)memýchčise|spotřebyvod) v zm)s|eVyhlášlq MzP sR č' 39712003
3.5. V p pade neoprávnenéhoodbeřu vody z verejnéhovodovodu uvedenéhov bďe 3.3' ods. b) až g) je
predávajúcioprávnenýod kupujúcehopožadovaťzaplatenie zÍnluvnejpokuty aždo Úšky 663,88 EU&
Škod}'
t}m nieje dotknuÉprávona náhÍadu
4.

oDVÁDZÁNIE

oDPADovÝ.cH

vÓD Do WREJ}IEJ

KANALIZÁC

]

4.1. odvádzanie odpado\"ýchvód veřejnou kana.lizáciouje splnenévtokom odpadových vód vypúšt'aných
zo zariadeniaproducenta(kupujúceho)do verejnejkanalizácie.
42. Voda z povrchovéhoodtolorje voda z atmosféÍiclcých
zrlážok,koráje odvádzanáverejnoukanalizáciou.
je
do ver€jnej kanalizácie merané,lTpočítasa
43. Ak nie množstvovód z pov.chovéhoodtoku odvád7-ané
Z. z. pod|a vzorca:
v súlades vyhláškou MinisteBtva životnéhoprostrediasR č.39712003
Q = Hz.S. V,

kde

odtoku stanovenýv závislosti od chalaktelu powchu plochy,
súčinitel'
vel*osť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej
kanalizácie v m2 ,
úbrnu pre danú lokalitu podlh údajov s|ovenského
Hz_ roénýpriemet z dlhodobéhozťážkového
\' S

hydrometeorologickéhoústal1t lTpočítaný z úbm|r zráŽok za obdobie predchádzajucich
piatich rokov.
Kat€górie druhu povrchu ploch:
IGtegória Asú zastavanéplochy amálo priepustnéspevnenéplochy (stIechy, betonové'asfaltové
po\Ťchya pod.).súČinite|.
odtoku0.9.
Kategória B súčiastoěnepri€pustné spevnenéplochy (dlažbys lyspárovaním pieskom, štrkoma pod.),
súčiniteL
odtoku 0.4:
odtoku
Kategória c súdobrc priepustnéplochy pokýé vegetáciou (trávniky, áhrMy apod.), súčiniteL
0,05.
p|óch upravenýchp.íslušným
4.1. Údaje ple !.ýpočetmnožstvaodvedenejvody z pouchového odtoku (súčet
súčinitelbmodtoku)súuvedenév 15' bode prílohpre kaŽdéodbernémiesto samostatne.
Znečistenie odpadoÚch vód lypúšťanýchdo verejnej kanaliácie nesmie presiahnuť maximálne
limitné ukázovatele uvedenév 16. bode príloh pre každéodbemémiesto samostatne'
koncentračné
Kontrola kvality lTpúšťanýchodpadovýchv6d na odbemom mieste, u ktoÍéhosústanovenélimity, sa
zisťuje kontrolou vzoriek. o odbere vzorky sa \,yhotovíprotokol, ktoÍéhoávázný vzor je súčasťou
Ďtíloh'

4.6. spósob kontro|y.\,Ykonávania
kvality\rypúšťaných
odpadoÚch vód.
4.ó.1. odbeÍ vzoriek odpadoÚch vód sa !rykonáva v poslednejkanalizačnej(revímej) šachtena kana|izačnej
prípojkepÍedzaústením
do verejnejkana|iácie' Miesto odbeíuvzorky je uvedenév 17- bode prí|oh
pre každéodbemémiesto samostatne'
4.6.2.v prípaderozdielov medzi ýsledkami rozborcv laboratória prevádzkovatel'avK a výsledkami rozborov
nezávislého laboratoria je pre \'ýpočet náhrady za nad|imitnékoncentračnéhodnoty stanovených
ukazovatelbv rozhodujúciýsledok rozboru neávislého laborató a, ktoré bolo lybrané /v}t'pované/
po vzájomnom odsúhlasení prevádzkovatel'a VK a producenta, ak výsledok Íozborlr bol
prevádzkovatelbvidoÍučený
do 14 dní odo dňa odobratiavzorky. V pripaderozdielnychýsledkov
rozboru laboratoriaprevádzkovatel,aa produc€nta, sa za smerodajnépovažujú\"ýsledkyrozborov vzoriek
laboratóriaprevádzkovatel'a.
4.6.3.Náklady spojenés odberomvzorky ajej analyickým rozboromukadí kupujúcipredávajúcemuv p pade
.vypúšťan
zistenia neoprávneného
ia odpadoých vód do vel€jnej kanaliácie v zmysle bodu 4.7.
4.6.4.zÍn|n\ná pokuta, za pŤekočeniekaždéhoukazovatel,a okažÁé zzčatéjedno percento maximálnej
koncentračnej
hodnoty limitu u bodovej vzorky alebo u kvalifikovanej bodovej vzorky odpadoých vód,
podťavzorcauvedeného
sa \Tpočíta
v čl.II bode4.6.5ods.c). Hodnotaznluvnej pokuryje ovplyvnená
sumoustočnébo
za dobu,počasldorej k prekročeniudoš|oa to vždyza každýzačatýdeň prekročenia'Ak
sa hodnota prekročeniav priebehujeho avania mení,za základ \..ípočfu
náhrady sa použijenajlyššie
zistenáhodnota.Ak dobuprekočenianieje možné
určiť,
má sa za to, žetáto dobaje 30 dní.V prípade
zÍnlu\,ného
Iimitu pr! ktoÚ sa uvádza v hodnoíich v rozm€dzí od do sa postihujeaj prekročeniespodnej
hodnoý obdobnýmspósobomako u homej hodnoty'
4.6'5. Posfup Úpočtu zmlur'nej pokuty pri prekročení
zmluvnéholimitu.
a) v]ýpočet
hodnotystočného
za dobuprekočeniazm|uvného
limitu:
S

:Q x pxc

( EUR ),kde

s = stočné
v EUR bez DPH
prielokodpado$ch\ód v m"/deň
Q
p : početdní,pcčasI'1cťjchdošIok prelgočeniu
c = cena za 1 m3odpadovejvody v zmys|erozhodnutiaÚRso platnéhov dobe prekoěenia limitu
b) VýpočetPercentaprekročenia
zmluvného
limifu (P):
P

: (zistenáhodnota/ zmluvnáhodnota)x l00- 100%

(%)

c) výpočetzÍnluvnejpokury (ZP):
ZP =Px(SxSt):100 (EUR)
st = percento zmluvnej náhrady za kažÁézapoóaté(P) podl'a priďoku odpadoqýchvód uvedeného
v 18.bodepríloh
:
ZP zmluvnápokuta
4.7. NeopŤávnen}'m
}rypúšťaním
odpadovýchvód do verejnejkanaliácie sa rozumie:
a)
b)
c)

lypúšťanieodpadov.ýchvód do verejnejkanalizácie bez uzatvorenejzÍ uvy,
vypúšťanie
odpadoqÍchvód do verejnejkanaliácie v rozpor€ s touto zmluvou,
lTpúšťanieodpadoÚch vód v lozpore s podmienkami ustánovený'ÍniprevádzkoqFn poriadkom
verejnejkanalizácie,
d) lTpúšťaniebez merani4 ak je dohodnutéalebo v řozpore s podmienkami dohodnut)mi v zmluve
o odvádzaníodpadoťch v6d,
e) !rypúšťanie
s používanímmeradla, l(torénie je umiestnenépodl'a roáodnutia prevádzkovatel'a
vereineikanalizácie
D lapúšťanies pouŽivaním meradl4 ktoré v dósledku zásahu množsfuo nezaznamenáva alebo
Zamamená\,a
menšie
množsNo
akojeskuIočné.
qryúšťanie
používaním
s
meradla,
na ktorom je poškodenézaistenie proti neoprá\'nenej
c)
manipulácií'
4.?.1 v pÍípade neoprávnenéhovypúšťaniaodpadových vód do verejnej kanaliácie uvedeného
v bode4.7. ods.a)je predávajúci
poŽadovať
oprávnenýod kupujúceho
náhraduškody'pričomjejÚška
sa určípodlb smemýchčíselspot.ebyvody v zmysleVyh|áškyMŽP sR č.39712003
z' z.

4.7.2.y pÍipade neoprávnenéholYpúšťaniaodpadoqých vód do verejn€ j kana|iáci€ uvedeného
v bode4.7.ods.b)je predávajúci
požadovať
oprávn€ n ý od kupujúceho
zaplateniezmluvnejpokutyaŽdo
pnávo
663'88
ELr&
fým
nieje
dotknuté
na
náhradu
škody'
Úšky
4.7.3v prípade neopřávnenéhorypúšťaniaodpadoqých vód do verejnej kanaliácie uvedeného
v bode4.7.v odsekochd, e' f, gje predávajúci
oprávnenýod kupujúceho
požadovať
zaplateniezmluvnej
pokuty od 331'94 EUR aždo \.]iškf1 659,70 ELIT! tim nie je dotknutép.ávo na náhmduškody.
4.7.4'v pripade vzniku náÍoku na znluvnú pokulu vyplývajúcu zo skutočností uvedených
poádovaťjej zaplatenie.
v bode4.6.4jepr€ d ávajúcioprávnenýod kupujúceho
4.7.5.v prípade,ak kupÚúci rypúšťalátlv' korych vniknutiu do verejnej kanaliácie sa musí zabÍániť,je
pred.ávajúci
oplávnený požadoyaťmp|ateniezmluvnej pokuty od 331,94 EUR aždo l 659,70 EUR a to
zá každýdruh látky osobitne.
4.7.6.Aknieje na kanalizačnej
prípojkeosadenáčerpacia
stanic4resp.uáver proti spátnému
vzdutiua dójde
za pťívalového
dažd'ak zatopeniu (resp. zaplaveniu) nehnutelhosti, predávajúcinezodpovedáza takto
vzniknuté
škody.

voDNÉA sTočNÉ
5.1. Za odbervody z verejného
vodovodup|atikupujúcipredávajúcemu
vodné.
Za odvádzanieodpadoých vód verejnoukanaliáciou platíkupujúcipredávajúcemustočné'
cena za výobu a dodávku pitnej vody a odvedeniea čistenieodpadovýchvód j€ ulčenáÍozhodnutim
Uradu pre řeguláciu sietbvých odvetví, ktoni predávajúci uverejní na svojej intemetovej shínke
do 15 dníod účinnosti
rozhodnutiaÚmdu pre reguláciu síeťo!"ých
odvetví.
5.4. Ak predávajúciposkytuje cenovétaŤirypodl'a odobrat€ho/odvedenéhomnožstvavody, L.upujúcije pre
uplatnenie cenovej taIi|y z^Íade^ýdo cenovej tariÍy na z'áHade áv:izne objednanéhomnožsfua
odobratej/odvedenejvody počas obdobia 12 mesiacov regulačnéhoobdobia. Nárok na cenu podl'a
cenovej talify vzniká odo dňa záviiŽne objednanéhomnožstvaodobratej/odvedenejvody' Najneskór po
uplynutí regulačnéhoobdobia predávajúci \yhodnotí skutočneodobÍaté/odvedené
množstvo vody
a prípadnýcenovýrozdielq'tičtujev pÍom fakturačnom
obdobípo uplynutíregulačného
obdobia.Do
množstvavody sa započítavajú
odobratébo/odvedeného
odbery/odvedenia za všetky odbemémiesta
kupujúceho.
Ak počastrvania arrluvného vďahu dójde k zmene ceny vodnéhoa ýočnéhourčenejUradom pťe
reguláciu sieťoyýchodvetví'p padne iným právnym predpisom,cena uvedená v čl.Il v bode 5.3' tejto
znluvy sa zmení na cenu určenúUradom pre reguláciu sietb\"ých odvefuí.DPH bude uplatňovaná
v zmysle platnýchprávnych predpisov.
je daňoý doklad - faktrrra(ďalej len faktrira).Kupujúci sa
Podkladom pre zaplatenievodnéhoa stočného
zav2izujeuhradiťfaktúruv lehote splatnosti14 dni odo drňadoručenia.
v pÍípadenezaplateniafakfury v lehote splatnosti,pŤedávajúci
má přávo požadovaťod kupujúcehoúrok
z omeškaniaza každýdeň omeškaniav zmys|ep|atnýchprávnych predpisov.
5.8. Fakturácia vodného sa bude lykonávať na zíklade stavu zistenéhomeradlom, případne ak nie je
množstvomelané,stanovísa množstvododanej vody smernými čís|amispotrebyvody. Spósob urěenia
množstva
dodanejvodyje uvedenýv 13'bodeprilohprekaždé
odbemé
miestosamostatne.
prípade,
5.9. a) V
ak sa fal.1uácia stočnéhobude vykonávať na áklade stavu zist€ného meradlom,
prípadneak nie je množstvoodpadových vód merané,má sa za to' že kupujúci koý odoberá vodu
z verejnéhovodovodu, lypúšťa do verejnej kanaliácie takéÍnnožstvovody' ktoré podl'a zistenia
odobralz verejného
vodovodu,s pripočítaním
množstva
vody získanejz inýchzdrojov'
b) v prípade,ak sa fal1urácia stočného
bude }ykonávaťna základe staul zistenéhomeradlom určen]hn
na meranie množstvawpúšťanýchodpadov'ýchvód avód z povrchovéhoodtoku, má sa za to' ž'e
v p pade poruchy meradla určenéhona meranie množstva wpúšťanýchodpado\"ýchvód avód
z povrchovéhoodtoku resp. ak meradlo je v obdobi preskúšania
a overenia' fakfurácia stočného
bude
lychádzať z mnoŽstvaodobratej vody z verejnéhovodovodu (zistenéhomeradlom), z množstvavody
odobratejz iných zdrojov (zistenéhomeradlom)a z qýpočtuvód z povrchovéhoodtoku uvedenýchv 15.
podl'a čl. II bodu
bode príloh pre kaŽdéodbernémiesto samostatnena áklade mnoŽstva!rypočítaného
4.3. Ak nemožnozistiť mnoŽstvorypúšťanýchodpadových vód za časporuchy meradla určeného
na
meraniemnoŽstvaq!úšťanýchodpadoých vód a vód z pov.chovéhoodtoku resp' za dobu pleskúšania
a ovorenia memdla' q,počítasa množstvolTpúšťaných
odpadovýchvód za prís|ušné
obdobie alebojeho
časťpodl'a množstvarypúšťaných
odpadoých vód v porovnatel,nomobdobíminuléhoroku.
c) Ak ni€ je množstvovód z povrchovéhoodtol:u odvádzanédo verejnej kanaliácie morané'fakturácia
stoěnéhosa bude lykonávať podlh údajovuvedenýchv 15. bode príloh píe každéodbemémiesto

podl'ačl.lI bodu4'3'
a na áklade množstva
vypočítalého
samostatne
j€
d) Ak nie rrurožsfuo
vód získanýchz iných zdrojov ako z verejnéhovodovodu merané,resp' ak nie je
možnézistiť mnoŽstvo lYpúšťanejodpadovej vody meraním alebo iným spósobom ustanoveným
vo vš€obecne áváznom právnom pŤedpise,stanoví sa množstvo v1púšt,anýchodpadoÚch vód
odbomýmÚpoětom ov€ r € n ým prevádzkovat€ | bmveřejnejkana|iácie.
DOBA PLATNOSTI

ZMLII!'Y

Zmluya sa lzatvára na dobu: neurčitú.
Zmluva nadobúdaplatnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných stlán.
Ak je vdeň platnosti zmlu\T vodovodnil.&analizačnáprípojka p pojená na verejný
vodovod,&analizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tútozmlur'u zverejňovať podfa všeobecne
závazného právneho predpisu, zmluva nadobúda účinnosťdňom podpisu poslednou zÍÍuvnou
stanou.
Ak nie je vodovodnri/kanalizačná prípojka p pojená na verejný vodovod,&analizáciq pričom nie
je kupujúci povinný túto zmluvu zverejňovať podl'a vŠeobecnezáviizrrého práweho predpisu,
zmluva nadobúda účřrnosť dňom pripojenia na verejný vodovod&analizríciu, resp. dňom
montiížemeradla.
V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať futo zmlu.!.r podťa všeobecne závázného
pIávneho predpisu, zmluva íadobúda účinnosťdňom nas]edujúcim po dni jej zverejnenia
kupujúcim. Kupujúci lrydá predávajúcemu písomné pot!Ťdenie o zverejnení tejto zmlu.lT
neodkladne po jej zverejnení.
6.2. Zmluvnéstrany sa dohod|i, že všetky spory, ktorémedzi nimi z tejto zmlulY alebo v súvislostis ňou
vzniknú /vrátane spoÍov ojej platnosť a Úklaď
rozhodne príslušný všeobecný súd alebo
pri
v ÍozhodcovskomkonaníRozhodcovský súdzriadený
slovenskej hospodárskejkomore, s'r.o. /d'alej
len
súd../.jedinj'Ínrozhodcom ustanovenýmpreds€dom Rozhodcovskéhosúdu,ato
',Roáodcovslcý
so statútotna Rokovacím poliadkom Rozhodcovskéhosúdu.Zmlu\'né strany sa dohodli, že
v sú|ade
všetkJpísomnostisa im v roáodcovskom konaníbudúdoručovať
na adresuuvedenúváhlaví tejto
zmluvy-'zm]uvnéstrany sa v zmysle $ 42 Zákona č.244/2002Z. z' o Íozhodcovskomkonanídohodli, že
lylučujú podanie žaloby z dóvodu podl'a s 40 písm. h/ Zákona ě.244/2002z' z. o rozhodcovskom
konaní.
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ZÁvERxčNÉ
UsTANovENIÁ

1.1.. V p pad€ reklamácie sa postupujev súlades reklamačnýmpoťiadkompťeďávajúceho'
k1oÚ je súčasťou
podmienkypredávajúceho.
zmluvy.súčasťou
zmluly súaj všeobecné
obchodné

7.2. Neoddelitelhou súčastbu
tejto zmlury súprílolryuvedenév zoznameprílohzo dňa 20.69.2012a samotný

zomampríloh.
Kupujúci je povinný v ne\ryhnutnejmiere urnoŽniťpredrávajúcemu
vsfup na nehnut€|'nosť pripojeÍ!ú
na veÍejnývodovod alebo verejnúkanaliáciu na účelyzabezpečeniaich spol'ahlivej funkcie, zistenia
meraniamnožswa
stavumerad|aalebojehooprary,údržby
alebovýmeny,aleborrykonania
kontrolného
a k.valitypitn€j vody a }'}púšťaných
odpadoÚch vód, ako aj zistenia technickéhosta!'uvodovodnejalebo
kanalizačnejprípojky, posk}tnúťpotÍebnúsúčinnosť
a oznámiť zistenúpořuchu na vodovodnej al€bo
kanalizačnejp pojke,r'Íátaneporuchy na memdle.
7.4. Kupujúcije povinný bez zbýočnéhoodkladu písomneoznámiťpredávajúcemu
akéko|'vekzÍneny
súvisiaces touto zmluvou.
(najmápredaj,prenájolrr,odovzdaniev rámci reštitúcií
a pod.),kupujúci
V prípadezmeny odberatel,a
(póvodný odberat€l).je povinný oanámiťbez zbyočnéhoodkladu, ku korému dňu dochádza k zmene
údajenovéhoodberatel,a,o čombude }Yhotovenýzápis,
odberatel,a,čísloa stav vodomeru,identifikačné
potvrdenýštatutlímymi
póvodného
zásfupcami
a novéhoodberatel'aa pred.ívajúcim.
Zmluvnéstranymóžuzmluvuzmeniťfomou dodatkov.
7.7. Zmluvné strany móžu zmluvu lrypovedad zmluva zaniká upl}'nutímv..ípovednejlehoty. PIe .\'"ipoveď
zmluvy platí 1 mesačná!.ýpovedná lehot4 ktorá začínapl}núťpťqim dňom nasledujúcehomesiaca
po doručenivjpovede druhejzmluvnej strane.
7.8. Zmlnýaje lu'za."Íetá
v 2 lyhotoveniach, z ktorých obdržíjedno lyhotovenie kupujúciajedno \Thotovenie
predávaiúci.

záýazne
odtokubudúplatiťpre zrážkoi úh|.n
a fakturáciuodvádzaniavód z povrchového
Pre ýýpoČet
al.tuj|neúdaieSHML' vŽdypo dobuIrochpo 5ebeidúLic|lroko\.
ustanovení2Ťnlu\yzo stÍanykupujúceho'
7.10.Za nesplnenie podmienok qpýajúcich Ž pÍedchádza.júcich
odpadoÚch v6d
dodávky vody, resp. zamedzeniavypúšťania
predáv;júcisi D'hradzuje právo pÍerušenia
á s obnovenim
preřušenim
qým,
náklady,
spojené
s
s
že
mieste
kupujúceho
odbemom
na koromkolŤek
podlh
platného
cenníka
krrpujúceho
na
ťarchu
pripoj€nia budúvyúčtované
Fedávajúceho.
7.11'. Žm|iva ie uz-zyretáprejavenímsúhlasus celým jej obsahoma podpisom zástupcami oboch zmluvných
strán.
dobrovol'ne,
7.12. zm|nýné strany prehlasujúa svojím podpisom pohŤdzujú že túto Znluvu
tiesne'
slobodnea vážnea bezprítomnosti
svojich osobných údajov pred.ívajúcimvo svojom informačnom
spracúvaním
súhlasi
so
7.13. Kupujúci
v
rozsahu
čl' I. tejto Zmlu\y. Doba platnosti súhlasuje v súlade
sysiémeevidencie odberatel'ov
a archí\'Ílictve.
s osobitnýmizákonmi vymedzujúcimiúčelich spracovaniaa Zákonmi o účtowíctve
7. 14. Uzatvorenímtojtozmlu}y stráca platnosťzmluva č-665/05.
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