
Z|,LI]V A č. 50-000055263Po2012

o dodávke vody z v€r €jného 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€dpisov o vodách.

Čl.I.

ZMLU\,NÉ STRÁNY

1. Pr€dóYajúci (d'al€j ako 
',predávajúci():

2. Kupujúci (ďalej ako 
''kupujúci..):

Čt. rr.

1. PRtrDMDT ZMLTII'Y

PŤedmetom zmlulT je podl'a špecifrkácie uvedenej v 8., 9., 10., bode pÍíloh v zmysle čl. III ods. 7.2. tejto
zmlwy (d,alej len prílohy):

. dodávka vody z verejného vodovodu

. odvádzanie odpadov'ých vód do verejnej kanaliácie

. odvádzanie vody z povrchového odtoku (voda z atmosférich.ých zÍážok) do verejnej kanaliácie.

2. ODBf,RNf, MIf,STA

Iderltifikácia a technické údaje o odb€rnom mieste sú uvedené v 1. až 12. bod€ príloh.

obchodné meno vÝchodoslovenská voďfuenská sDoločnosť. a.s.

sídlo: Komenského 50,042 48 Košice PráÝna forma:
Akciová
sDoločnosť

obchodný
vesister:

Zapísaná v oR okresného súdu Košice I, oddiel: sa, vloŽka č.: l243,A/

ICO: 365 70460 IC DPH: tsK2020061518 DIC: | 20200ó3518
v zastúD€ní: Polomslď Jozef Ing. ÍiaditeL závodu
Bankové sDoienie: VUB Banka a. s'' č. ú.:297651895|/o200
záNod.. Prešov
Ádresa ávodu: I,evočská 3. 080 01 Prešov

obchodné meno: G\MNAZIUM ANToNA PRIDAVKÁ

sídlo: GYMNAZIUM ANToNA PRIDÁVKA'
Komenského 40. 083 01 sabinov Právna forma:

obchodnÝ ř€eister:
c. obchodného Darhrera: 2000000084 c' zmluvného účtu: 459000238r
ICO: | 161152 IC DPH: SK DICI 202071L352
v zastúDení: Msr'Andlei zubrichý-riaditer školv
Bankové sDoieni€:



3.5.

DoDÁvKA PITNEJ voDY z VEREJNÉEo voDovoDu

Dodávka vody kvalitou, množsfuom a tlakom je splnená l'tokom vody z verejného vodovodu do
vodovodnej Fípojlry v mieste odbočenia z verejného vodovodu.
V pdpade, že na odbemom mieste dochádza k vlastnej spotŤebe vody v technologickom procese'
kupu-júci je povinný písonme predložiť údaje o ryrobených jednotkách pre zníženie fakturácie stočného
najneskór do 5' pracovného dňa nasledujúceho fakturďného obdobia' V]ýpoěet znaenia stočného je
ovedený v 19. bode p loh.
Neoprávneným odberom vody z verejného vodovoduje, ak kupujúci uskumčňrtje:
a) odber bez uzatvorenej zmluw o dodávke vody
b) odber vody v Íozpore s uzatvorenou zmluvou,
c) odber pred meradlom alebo odbe. po odstnánení meradla,
d) odber s používaním m€radla, ktoré v dósledku neopÍávneného ásahu odbel nezaznamenáva alebo

Za-Ž)amenáva odber menší. akoje skuločDý'
e) odbeř s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej maniprrlácii,
D odber s použitím požiameho obtoku na iné účely ako požiarne,
g) odbeÍ bez súhlasu predívajúceho.
V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu uvedeného vbode 3.3. ods. a) je
predávajúci oplá\'nený od kupujúceho požadovať náhÍadu škodý pričom jej {ýška sa určí podlh
)memých čise| spotřeby vod) v zm) s|e Vyhlášlq MzP sR č' 39712003 z. ].
V p pade neoprávneného odbeřu vody z verejného vodovodu uvedeného v bďe 3.3' ods. b) až g) je
predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zÍnluvnej pokuty až do Úšky 663,88 EU&
t}m nieje dotknuÉ právo na náhÍadu Škod}'

oDVÁDZÁNIE oDPADovÝ.cH vÓD Do WREJ}IEJ KANALIZÁC ]

odvádzanie odpado\"ých vód veřejnou kana.lizáciou je splnené vtokom odpadových vód vypúšt'aných
zo zariadenia producenta (kupujúceho) do verejnej kanalizácie.
Voda z povrchového odtolor je voda z atmosféÍiclcých zrlážok, koráje odvádzaná verejnou kanalizáciou.
Ak nie je množstvo vód z pov.chového odtoku odvád7-ané do ver€jnej kanalizácie merané, lTpočíta sa
v súlade s vyhláškou MinisteBtva životného prostredia sR č.39712003 Z. z. pod|a vzorca:

Q = Hz.S. V, kde

\' - súčinitel' odtoku stanovený v závislosti od chalaktelu powchu plochy,
S vel*osť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej

kanalizácie v m2 ,
Hz_ roéný priemet z dlhodobého zťážkového úbrnu pre danú lokalitu podlh údajov s|ovenského

hydrometeorologického ústal1t lTpočítaný z úbm|r zráŽok za obdobie predchádzajucich
piatich rokov.

Kat€górie druhu povrchu ploch:
IGtegória Asú zastavané plochy amálo priepustné spevnené plochy (stIechy, betonové' asfaltové
po\Ťchy a pod.). súČinite|. odtoku 0.9.
Kategória B sú čiastoěne pri€pustné spevnené plochy (dlažby s lyspárovaním pieskom, štrkom a pod.),
súčiniteL odtoku 0.4:
Kategória c sú dobrc priepustné plochy pokýé vegetáciou (trávniky, áhrMy apod.), súčiniteL odtoku
0,05.

Údaje ple !.ýpočet množstva odvedenej vody z pouchového odtoku (súčet p|óch upravených p.íslušným
súčinitelbm odtoku) sú uvedené v 15' bode príloh pre kaŽdé odberné miesto samostatne.
Znečistenie odpadoÚch vód lypúšťaných do verejnej kanaliácie nesmie presiahnuť maximálne
koncentračné limitné ukázovatele uvedené v 16. bode príloh pre každé odbemé miesto samostatne'
Kontrola kvality lTpúšťaných odpadových v6d na odbemom mieste, u ktoÍého sú stanovené limity, sa
zisťuje kontrolou vzoriek. o odbere vzorky sa \,yhotoví protokol, ktoÍého ávázný vzor je súčasťou
Ďtíloh'

4.

4.1.

42.
43.

4.1.



4.6. spósob kontro|y.\,Ykonávania kvality\rypúšťaných odpadoÚch vód.
4.ó.1. odbeÍ vzoriek odpadoÚch vód sa !rykonáva v poslednej kanalizačnej (revímej) šachte na kana|izačnej

prípojke pÍed zaústením do verejnej kana|iácie' Miesto odbeíu vzorky je uvedené v 17- bode prí|oh
pre každé odbemé miesto samostatne'

4.6.2. v prípade rozdielov medzi ýsledkami rozborcv laboratória prevádzkovatel'a vK a výsledkami rozborov
nezávislého laboratoria je pre \'ýpočet náhrady za nad|imitné koncentračné hodnoty stanovených
ukazovatelbv rozhodujúci ýsledok rozboru neávislého laborató a, ktoré bolo lybrané /v}t'pované/
po vzájomnom odsúhlasení prevádzkovatel'a VK a producenta, ak výsledok Íozborlr bol
prevádzkovatelbvi doÍučený do 14 dní odo dňa odobratia vzorky. V pripade rozdielnych ýsledkov
rozboru laboratoria prevádzkovatel,a a produc€nta, sa za smerodajné považujú \"ýsledky rozborov vzoriek
laboratória prevádzkovatel'a.

4.6.3. Náklady spojené s odberom vzorky ajej analyickým rozborom ukadí kupujúci predávajúcemu v p pade
zistenia neoprávneného .vypúšťan ia odpadoých vód do vel€jnej kanaliácie v zmysle bodu 4.7.

4.6.4.zÍn|n\ná pokuta, za pŤekočenie každého ukazovatel,a okažÁé zzčaté jedno percento maximálnej
koncentračnej hodnoty limitu u bodovej vzorky alebo u kvalifikovanej bodovej vzorky odpadoých vód,
sa \Tpočíta podťa vzorca uvedeného v čl. II bode 4.6.5 ods. c). Hodnota znluvnej pokury je ovplyvnená
sumou stočnébo za dobu, počas ldorej k prekročeniu doš|o a to vždy za každý začatý deň prekročenia' Ak
sa hodnota prekročenia v priebehu jeho avania mení, za základ \..ípočfu náhrady sa použije najlyššie
zistená hodnota. Ak dobu prekočenia nieje možné určiť, má sa za to, že táto dobaje 30 dní. V prípade
zÍnlu\,ného Iimitu pr! ktoÚ sa uvádza v hodnoíich v rozm€dzí od do sa postihuje aj prekročenie spodnej
hodnoý obdobným spósobom ako u homej hodnoty'

4.6'5. Posfup Úpočtu zmlur'nej pokuty pri prekročení zmluvného limitu.

a) v]ýpočet hodnoty stočného za dobu prekočenia zm|uvného limitu:

S :Qxpxc ( EUR), kde

s = stočné v EUR bez DPH
Q prielok odpado$ch \ód v m"/deň
p : počet dní, pcčas I'1cťjch došIo k prelgočeniu
c = cena za 1 m3 odpadovej vody v zmys|e rozhodnutia ÚRso platného v dobe prekoěenia limitu

b) Výpočet Percenta prekročenia zmluvného limifu (P):

P : (zistená hodnota / zmluvná hodnota) x l00- 100% (%)

c) výpočet zÍnluvnej pokury (ZP):

ZP =Px(SxSt):100 (EUR)
st = percento zmluvnej náhrady za kažÁé zapoóaté (P) podl'a priďoku odpadoqých vód uvedeného

v 18. bode príloh
ZP : zmluvná pokuta

4.7. NeopŤávnen}'m }rypúšťaním odpadových vód do verejnej kanaliácie sa rozumie:

a) lypúšťanie odpadov.ých vód do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zÍ uvy,
b) vypúšťanie odpadoqÍch vód do verejnej kanaliácie v rozpor€ s touto zmluvou,
c) lTpúšťanie odpadoÚch vód v lozpore s podmienkami ustánovený'Íni prevádzkoqFn poriadkom

verejnej kanalizácie,
d) lTpúšťanie bez merani4 ak je dohodnuté alebo v řozpore s podmienkami dohodnut)mi v zmluve

o odvádzaní odpadoťch v6d,
e) !rypúšťanie s používaním meradla, l(toré nie je umiestnené podl'a roáodnutia prevádzkovatel'a

vereinei kanalizácie
lapúšťanie s pouŽivaním meradl4 ktoré v dósledku zásahu množsfuo nezaznamenáva alebo
Zamamená\,a menšie množsNo akoje skuIočné.
qryúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprá\'nenej
manipulácií'

4.?.1 v pÍípade neoprávneného vypúšťania odpadových vód do verejnej kanaliácie uvedeného
v bode 4.7. ods. a) je predávajúci oprávnený od kupujúceho poŽadovať náhradu škody' pričomjej Úška
sa určí podlb smemých čísel spot.eby vody v zmysle Vyh|ášky MŽP sR č.39712003 z' z.

D

c)



5.1.

4.7.2.y pÍipade neoprávneného lYpúšťania odpadoqých vód do verejn€j kana|iáci€ uvedeného
v bode 4.7. ods. b)je predávajúci oprávn€ný od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty aŽ do
Úšky 663'88 ELr& fým nieje dotknuté pnávo na náhradu škody'

4.7.3 v prípade neopřávneného rypúšťania odpadoqých vód do verejnej kanaliácie uvedeného
v bode 4.7. v odsekoch d, e' f, gje predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej
pokuty od 331'94 EUR až do \.]iškf 1 659,70 ELIT! tim nie je dotknuté p.ávo na náhmdu škody.

4.7.4'v pripade vzniku náÍoku na znluvnú pokulu vyplývajúcu zo skutočností uvedených
v bode 4.6.4je pr€dávajúci oprávnený od kupujúceho poádovať jej zaplatenie.

4.7.5. v prípade, ak kupÚúci rypúšťa látlv' korych vniknutiu do verejnej kanaliácie sa musí zabÍániť, je
pred.ávajúci oplávnený požadoyať mp|atenie zmluvnej pokuty od 331,94 EUR až do l 659,70 EUR a to
zá každý druh látky osobitne.

4.7.6.Ak nieje na kanalizačnej prípojke osadená čerpacia stanic4 resp. uáver proti spátnému vzdutiu a dójde
za pťívalového dažd'a k zatopeniu (resp. zaplaveniu) nehnutelhosti, predávajúci nezodpovedá za takto
vzniknuté škody.

voDNÉ A sTočNÉ
Za odber vody z verejného vodovodu p|ati kupujúci predávajúcemu vodné.
Za odvádzanie odpadoých vód verejnou kanaliáciou platí kupujúci predávajúcemu stočné'
cena za výobu a dodávku pitnej vody a odvedenie a čistenie odpadových vód j€ ulčená Íozhodnutim
Uradu pre řeguláciu sietbvých odvetví, ktoni predávajúci uverejní na svojej intemetovej shínke
do 15 dní od účinnosti rozhodnutia Úmdu pre reguláciu síeťo!"ých odvetví.
Ak predávajúci poskytuje cenové taŤiry podl'a odobrat€ho/odvedeného množstva vody, L.upujúci je pre
uplatnenie cenovej taIi|y z^Íade^ý do cenovej tariÍy na z'áHade áv:izne objednaného množsfua
odobratej/odvedenej vody počas obdobia 12 mesiacov regulačného obdobia. Nárok na cenu podl'a
cenovej talify vzniká odo dňa záviiŽne objednaného množstva odobratej/odvedenej vody' Najneskór po
uplynutí regulačného obdobia predávajúci \yhodnotí skutočne odobÍaté/odvedené množstvo vody
a prípadný cenový rozdiel q'tičtuje v pÍom fakturačnom období po uplynutí regulačného obdobia. Do
odobratébo/odvedeného množstva vody sa započítavajú odbery/odvedenia za všetky odbemé miesta
kupujúceho.
Ak počas trvania arrluvného vďahu dójde k zmene ceny vodného a ýočného určenej Uradom pťe
reguláciu sieťoyých odvetví' p padne iným právnym predpisom, cena uvedená v čl. Il v bode 5.3' tejto
znluvy sa zmení na cenu určenú Uradom pre reguláciu sietb\"ých odvefuí. DPH bude uplatňovaná
v zmysle platných právnych predpisov.
Podkladom pre zaplatenie vodného a stočného je daňoý doklad - faktrrra (ďalej len faktrira). Kupujúci sa
zav2izuje uhradiť faktúru v lehote splatnosti 14 dni odo drňa doručenia.
v pÍípade nezaplatenia fakfury v lehote splatnosti, pŤedávajúci má přávo požadovať od kupujúceho úrok
z omeškania za každý deň omeškania v zmys|e p|atných právnych predpisov.
Fakturácia vodného sa bude lykonávať na zíklade stavu zisteného meradlom, případne ak nie je
množstvo melané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými čís|ami spotreby vody. Spósob urěenia
množstva dodanej vodyje uvedený v 13' bode priloh pre každé odbemé miesto samostatne.
a) V prípade, ak sa fal.1uácia stočného bude vykonávať na áklade stavu zist€ného meradlom,
prípadne ak nie je množstvo odpadových vód merané, má sa za to' že kupujúci koý odoberá vodu
z verejného vodovodu, lypúšťa do verejnej kanaliácie také Ínnožstvo vody' ktoré podl'a zistenia
odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov'
b) v prípade, ak sa fal1urácia stočného bude }ykonávať na základe staul zisteného meradlom určen]hn
na meranie množstva wpúšťaných odpadov'ých vód avód z povrchového odtoku, má sa za to' ž'e
v p pade poruchy meradla určeného na meranie množstva wpúšťaných odpado\"ých vód avód
z povrchového odtoku resp. ak meradlo je v obdobi preskúšania a overenia' fakfurácia stočného bude
lychádzať z mnoŽstva odobratej vody z verejného vodovodu (zisteného meradlom), z množstva vody
odobratej z iných zdrojov (zisteného meradlom) a z qýpočtu vód z povrchového odtoku uvedených v 15.
bode príloh pre kaŽdé odberné miesto samostatne na áklade mnoŽstva !rypočítaného podl'a čl. II bodu
4.3. Ak nemožno zistiť mnoŽstvo rypúšťaných odpadových vód za čas poruchy meradla určeného na
meranie mnoŽstva q!úšťaných odpadoých vód a vód z pov.chového odtoku resp' za dobu pleskúšania
a ovorenia memdla' q,počíta sa množstvo lTpúšťaných odpadových vód za prís|ušné obdobie alebo jeho
časť podl'a množstva rypúšťaných odpadoých vód v porovnatel,nom období minulého roku.
c) Ak ni€ je množstvo vód z povrchového odtol:u odvádzané do verejnej kanaliácie morané' fakturácia
stoěného sa bude lykonávať podlh údajov uvedených v 15. bode príloh píe každé odbemé miesto

5.4.

5.8.

5.9.



6.2.

samostatne a na áklade množstva vypočítalého podl'a čl. lI bodu 4'3'
d) Ak nie j€ rrurožsfuo vód získaných z iných zdrojov ako z verejného vodovodu merané, resp' ak nie je
možné zistiť mnoŽstvo lYpúšťanej odpadovej vody meraním alebo iným spósobom ustanoveným
vo vš€obecne áváznom právnom pŤedpise, stanoví sa množstvo v1púšt,aných odpadoÚch vód
odbomým Úpoětom ov€r€ným prevádzkovat€|bm veřejnej kana|iácie.

DOBA PLATNOSTI ZMLII!'Y

Zmluya sa lzatvára na dobu: neurčitú.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných stlán.
Ak je vdeň platnosti zmlu\T vodovodnil.&analizačná prípojka p pojená na verejný
vodovod,&analizáciu, pričom nie je kupujúci povinný túto zmlur'u zverejňovať podfa všeobecne
závazného právneho predpisu, zmluva nadobúda účinnosť dňom 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 vŠeobecne záviizrrého práweho predpisu,
zmluva nadobúda účřrnosť dňom pripojenia na verejný vodovod&analizríciu, resp. dňom
montiíže meradla.
V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať futo zmlu.!.r podťa všeobecne závázného
pIávneho predpisu, zmluva íadobúda účinnosť dňom nas]edujúcim po dni jej zverejnenia
kupujúcim. Kupujúci lrydá predávajúcemu písomné pot!Ťdenie o zverejnení tejto zmlu.lT
neodkladne po jej zverejnení.
Zmluvné strany sa dohod|i, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmlulY alebo v súvislosti s ňou
vzniknú /vrátane spoÍov ojej platnosť a Úklaď rozhodne príslušný všeobecný súd alebo
v Íozhodcovskom konaní Rozhodcovský súd zriadený pri slovenskej hospodárskej komore, s'r.o. /d'alej
len 

',Roáodcovslcý 
súd../ .jedinj'Ín rozhodcom ustanoveným preds€dom Rozhodcovského súdu, ato

v sú|ade so statútotn a Rokovacím poliadkom Rozhodcovského súdu. Zmlu\'né strany sa dohodli, že
všetkJ písomnosti sa im v roáodcovskom konaní budú doručovať na adresu uvedenú váhlaví tejto
zmluvy-' zm]uvné strany sa v zmysle $ 42 Zákona č.244/2002 Z. z' o Íozhodcovskom konaní dohodli, že
lylučujú podanie žaloby z dóvodu podl'a s 40 písm. h/ Zákona ě.244/2002 z' z. o rozhodcovskom
konaní.

ČLm
ZÁvERxčNÉ UsTANovENIÁ
V p pad€ reklamácie sa postupuje v súlade s reklamačným poťiadkom pťeďávajúceho' k1oÚ je súčasťou
zmluvy. súčasťou zmluly sú aj všeobecné obchodné podmienky predávajúceho.
Neoddelitelhou súčastbu tejto zmlury sú prílolry uvedené v zozname príloh zo dňa 20.69.2012 a samotný
zomam príloh.
Kupujúci je povinný v ne\ryhnutnej miere urnoŽniť predrávajúcemu vsfup na nehnut€|'nosť pripojeÍ!ú
na veÍejný vodovod alebo verejnú kanaliáciu na účely zabezpečenia ich spol'ahlivej funkcie, zistenia
stavu merad|a alebojeho oprary, údržby alebo výmeny, alebo rrykonania kontrolného merania množswa
a k.vality pitn€j vody a }'}púšťaných odpadoÚch vód, ako aj zistenia technického sta!'u vodovodnej alebo
kanalizačnej prípojky, posk}tnúť potÍebnú súčinnosť a oznámiť zistenú pořuchu na vodovodnej al€bo
kanalizačnej p pojke, r'Íátane poruchy na memdle.
Kupujúci je povinný bez zbýočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akéko|'vek zÍneny
súvisiace s touto zmluvou.
V prípade zmeny odberatel,a (najmá predaj, prenájolrr, odovzdanie v rámci reštitúcií a pod.), kupujúci
(póvodný odberat€l).je povinný oanámiť bez zbyočného odkladu, ku korému dňu dochádza k zmene
odberatel,a, číslo a stav vodomeru, identifikačné údaje nového odberatel,a, o čom bude }Yhotovený zápis,
potvrdený štatutlímymi zásfupcami póvodného a nového odberatel'a a pred.ívajúcim.
Zmluvné strany móžu zmluvu zmeniť fomou dodatkov.
Zmluvné strany móžu zmluvu lrypovedad zmluva zaniká upl}'nutím v..ípovednej lehoty. PIe .\'"ipoveď

zmluvy platí 1 mesačná !.ýpovedná lehot4 ktorá začína pl}núť pťqim dňom nasledujúceho mesiaca
po doručeni vjpovede druhej zmluvnej strane.

Zmlnýa je lu'za."Íetá v 2 lyhotoveniach, z ktorých obdrží jedno lyhotovenie kupujúci ajedno \Thotovenie
predávaiúci.

7-

1.1..

7.2.

7.4.

7.7.

7.8.



7.10.

Pre ýýpoČet a fakturáciu odvádzania vód z povrchového odtoku budú platiť pre zrážkoi úh|.n záýazne
al.tuj|ne údaie SHML' vŽdy po dobu Iroch po 5ebe idúL ic|l roko\.
Za nesplnenie podmienok qpýajúcich Ž pÍedchádza.júcich ustanovení 2Ťnlu\y zo stÍany kupujúceho'
predáv;júci si D'hradzuje právo pÍerušenia dodávky vody, resp. zamedzenia vypúšťania odpadoÚch v6d
na koromkolŤek odbemom mieste kupujúceho s qým, že náklady, spojené s preřušenim á s obnovenim
pripoj€nia budú vyúčtované na ťarchu krrpujúceho podlh platného cenníka Fedávajúceho.

7.11'. Žm|iva ie uz-zyretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpisom zástupcami oboch zmluvných
strán.

7.12. zm|nýné strany prehlasujú a svojím podpisom pohŤdzujú že túto Znluvu dobrovol'ne,
slobodne a vážne a bez prítomnosti tiesne'

7.13. Kupujúci súhlasi so spracúvaním svojich osobných údajov pred.ívajúcim vo svojom informačnom
sysiéme evidencie odberatel'ov v rozsahu čl' I. tejto Zmlu\y. Doba platnosti súhlasu je v súlade
s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a Zákonmi o účtowíctve a archí\'Ílictve.

7. 14. Uzatvorením tojto zmlu}y stráca platnosť zmluva č- 665/05.

Vyhotovil: Šepitková Arrna
PIešove

V.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d ia v Plešove dňa 2,/ / .Ál4

Gvm názi  um
6 ni66i  Ďt '1 i\rka

K.meňské.o 4o k,
t l63 0l  Sa bi .ov
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