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o distribúcií pitnej vody, 
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka 

medzi

Predávajúci: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. ,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V
Bankové spojenie: ČSOB a. s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice
IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893
SW1FT: CEKOSKBX
Číslo účtu: 25526893/7500
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ:2020063518
Zastúpený: Ing. Stanislav Hreha, PhD. -  predseda predstavenstva 

Ing. Rudolf Kočiško -  člen predstavenstva

Kupujúci: obchodné meno: Obec Stanča
Zastúpená : Ján Hančin- starosta 
Sídlo: Hlavná 139, 076 16 Stanča 
IČO: 00689734 
DIČ:2020758663
Bankové spojenie: OTP banka , a.s pobočka Trebišov 
IBAN SK 55 5200 0000 0000 0965 2603
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Predmet plnenia zmluvy

Predmetom zmluvy je distribúcia pitnej vody pre obec Stanča. Dodávateľom pitnej vody je 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej len predávajúci) a odberateľom pitnej vody je 
obec Stanča (ďalej len kupujúci).

KÚPNA ZMLUVA

I

II.
Cena predmetu zmluvy

1. Za distribúciu pitnej vody uvádzanú v m’ platí kupujúci predávajúcemu cenu, ktorá je určená 
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ktorú predávajúci uverejní na svojej 
internetovej stránke do 15 dní od účinnosti rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

2. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví, prípadne iným právnym predpisom, cena sa zmení na cenu určenú Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví. DPH bude uplatňovaná v zmysle platných právnych predpisov.

III.
Fakturácia

1. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej fakturácii za dodávku a odber pitnej vody podľa 
množstva odberu. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia, kde má za to, že faktúra bola 
kupujúcemu doručená tretí deň po odoslaní. Skutočný mesačný odber bude odčítaný z vodomeru 
pre predmetnú obec.
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2. Predávajúci môže v prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, uplatniť voči kupujúcemu 
úrok z omeškania platby za každý deň omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

IV.
Iné podmienky zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

2. V prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený 
prerušiť dodávku vody. O vykonaní odstávky bude kupujúci písomne upovedomený jeden deň 
vopred. Obnovenie dodávky vody predávajúci vykoná na žiadosť kupujúceho po zániku 
porušenia obsahu zmluvy zo strany kupujúceho a uhradení nákladov za porušenie a znovu 
obnovenie dodávky vody.

3. V prípade ukončenia odberu je kupujúci povinný uvedenú skutočnosť oznámiť predávajúcemu 
bez zbytočného odkladu.

4. Zmenu alebo doplnky k tejto zmluve môžu zmluvné strany vykonať dodatkom k tejto zmluve, 
potvrdeným obidvoma stranami, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5. Zmluva je uzatvorená v štyroch vyhotoveniach ( 2x kupujúci, 2x predávajúci).

6. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať jednostranne. Výpoveď musí mať písomnú formu 
a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7. Ostatné v zmluve neupravené vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom, Zákonom č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ostatnými všeobecne záväznými 
predpismi týkajúcimi sa uvedenej problematiky.

8. V prípade poruchy na vodárenskom systéme bude predávajúcim prerušená dodávka pitnej vody 
kupujúcemu až do odstránenia poruchy.

9. Zmluva bola zástupcami oboch zmluvných strán prečítaná a na znak súhlasu bez nátlaku druhej 
strany s celým jej obsahom vlastnoručne podpísaná.

10. Podpísaním tejto zmluvy sa ruší zmluva č. 168/8/2006/ZTV.

V C ic iach , d , , . .....  S . ! *  W

Predávajú

Ing. Stanislav Ireha, PhD. 
predseda preds avenstva

Ing. Rudolt noc  
člen predstavení

Útvar právny A4.9/A-10 lýctiodoídovenská
íirenská spoločnosť, a-»- 

KoiWUkého 50. 042 48 Košíco 
IČO 36ŠVSQ, ÍČ OPH: SK2020063516
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V Stanči, dňa: ./ C -  CZ • M f
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podpis podpis

podpis
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