
5tredosloven:ká vodáľenská
pľevádzková spoločnosţ', a.ĺ'

CI. 1 Zmluvné stľany

Císlo zmluvy: 606200834
o dodávke Yody Z Yeľejného Yodovodu a o odvádzaní odpadových vôd veľejnou kanalizáciou

uzavretápodl'azál<onač,'573/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskoľších predpisov azćtkona
č).442/2002 Z.z. o vere1ných vodovodoch a verejných kanalizâcláchv znęni neskoĺších predpisov

Dodávatel':
Stľedoslovenská vodáľenská pľevádzková spoločnost'' a.s.
Partizánska cęSta 5, 974 0l Banská Bystrica
Zapisaĺźł v obchodnom ľegistri: okľesného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/5
IČo| 36644030 DIČ:2O221O2236 lČoľrĺ: sK2O22l02Ż36
Zastúpená: Adriana Tichá, vedúcaZźlkaznickeho centľa Zvolen, Żiar nadHronom na ztlklađe Splnomocnenia č;.8l202I
Bankovéspojenie: Všeobecnáúveľovábanka,a.s. IBAN:SK6602000000002089540458, BIC:SUBASKBX

Tatľabanka, a.s' IBAN: SK77 1100 0000 0026Ż410'7235, BIC TATRSKBX
Československá obchodná banka, a's. IBAN: SK42 7500 0000 0000 2591 8563' BIC: CEKOSKBX

Odbeľatel':
obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný (zriadený)
Zasttryeĺý:
IČo:

3.4

Základná škola
M. Rázusa 167213,960 01 Zvolęn

Mgľ.ondrej Kanka' riaditeľ ZŠ
3]88842l DIČ: lČ ppu: ---

Bankové spojenie: Všeobecnáúvęrovábanka, a.s' IBAN: SK7502000000000008136412

Zźlkaznícky účet číslo: 10010|972
Adresa pre poštový styk: Zá'k\adná škola, M. Rázusa 1672/3,960 01 Zvolęn

Cl.2 Predmet zmluvy

2'1 Pľedmetom tejto zmluvy je:
- Dodávka vody veľejným vodovodom
- odvádzaĺie odpadoých vôd verejnou kanalizáciou
- oďvâđzanię vôd z povľchového odtoku (náżkovych vôd) do verejnej kaĺalizâçie

čl.3 Uľčenie odbeľného miesta a spôsob uľčenia množstva dodanej vody a odvedenej odpadovei vody
3. 1 Dodávateľ sa zavazuje zabezpečiť pľedmet zmluvy pre odberné miesto:

Adresa odberu: M' Rázusa 16]213,Zvolen
Kataster: Zvolen č.LV:
Technické číslo odbęru: 60001-24860-0 Evidenčné číslo odberu: Í05664
Názov odberu: ztlkladnâškola
odpočtoqý cyklus: štvľťľočný

3.2

.).-1

Účel: ostatné použitie

Uľčenie množstva dodávanej vody:
- Vodomerom
Umiestnenie Yodom€řu: šachta

Číslo vodomeru pľi uzatvorení zmluvy: o29l29o2; menovitý priemer vodomeru DN 25

Dodávatęľ sazavdzaje dodávať odberateľovi vodu v mnoŽstve:

č.parc.

max m3/ľok max m3/mes max m3/deň l/s
2 402 200 6,58 0,076

3.5 Uľčenie množstva odvedených odpadových vôd:
- Vodomerom
- Výpočtom

3'6 odberatęľ môžę do verejnej kaĺa|izácie vypúšťať odpadové vody v nasledovnom maximálnom množstvę
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max m3/rok max m3/deň l/s
Priemyselné oV 2 402 6,58 0,076



3.1 Určenie mnoŽstva vođy zpovľchového odtoku (zrážkové vody) odvádzaných do veľejnej kaĺalizźlçię:

3.8

Poznámka: Ročný priemeľ dlhodobého zĺźlžkového úhmu bude menený v zmysle VyhlášĘ č,.39712003 Z.z. v znęĺí
nęskorších pľedpisov.

Pri vzniku havźtrię na zariadęĺiach ođberateľa je odberateľ povinĺý bęzodkladne nahlásiť havarijný stav na telefónne
číslo 0850 II7 234 a vykonať nevyhnutné opatrenia na zniženię dopadu havárię na prevádzku verejnej kaĺaliztrcie
ďalębo Čov.

Cl.4 Platobnépodmienky
4.l - Za dođźwku vody platí odberatel' vodné

- Za odvâdzanie odpadov'ých vôd platí odbeľateľ stočné
- Za odvâdzanie vôd z povľchového odtoku (zrâžkoýchvôd) platí odberateľ stočné

4'2 Cena za poskytnuté plnenie v čase uzatvoľenia zmluvy a platobné podmienky:
Cena za ţrobu a dodávku pitnej vody a odvędęnie a čistenie odpadoqých vôd je uľčená ľozhodnutím Úradu pre reguláciu
sieťoých odvetví. Ak počas trvania zmlurmého vzťahu dôjde k zĺnene ceny uľčenej Úradom pre reguláciu sieťoţch
odvetví, prĺpadne in5în prármyn pľedpisom, uvedená cena Sa zmení ĺa cęnu určenú Úradom pre ľeguláciu sieťových
odvętví.

odberatel' sa zavazuje zaplatiť dodávatęľovi zaplnenia posĘrtnuté podľa tejto zmluvy aktuálne platnú cenu v čase plĺenia
za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávĘ vody a ođvâdzaniaodpadových vôd.
Aktuá|nę platlré ceny sú zveľejnené na web stľánke dođtxateľa (www.stvps.sk), na všetĘich zákaznícĘch centľách a vo
vyúčtujúcej ťaktúľe.

4.3 Spôsob a splatnost'platenia faktriľ:

- Prevodný príkaz
Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyričtujúcej faktury

4.4 Spôsob a splatnosť vľátenia preplatku:

- Prevodný príkaz na č. účtu SK7502000000000008 1364 l2
Splatnosť: 14 dní od dáfumu odoslania výčtujúcej faktúry

čl. 5 Záverečné ustanovenĺa

5.1 odberateľ pľehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy nie je povinnou osobou poďľa zźtkota č.21ll2OOO Z. z. o slobodnom
pľístupe k informáciám a o zmenę a doplĺení niektoých ztlkonoy v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,Zâkon o
slobode informácií") a súčasne pľehlasuje, Že nie je povinĺý tuto zmluvu podľaZakona o siobodę informácií zverejniť.

5'2 odbętateľprehlasuje,žekudňupodpísaniazmluvy niejesubjektomverejnéhoprâvav zmysle Ş26lzâkoĺač.513/1991
Zb. obchodný zá,kornk v platnom znení.

5.3 Tâto zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami znluvných strán a uzatvźlra sa na dobu neuľčitú
s účinnosťou od 02.12.2021.

5.4 V prípade Že odber voďy z veľejného vodovodu alebo odvádzanie odpadoţch vôd verejnou kanalizźlçioll so súhlasom
d'ođávatęľa fakticĘ nastal pred dňom nadobudnutia platnosti a účinĺosti tejto zmluvy, odberateľ sa zavazuje zaplatiť cenu
za posĘtnuté plnenie ta zźlklade faktury vystavenej dodávatęľom.

5'5 ostatné prźxa a povinnosti znluvných strán upravujú Všęobęcné obchodné podmienĘ dodávky vody a odvâđzaĺia
odpadových vôd (ďalej len ,,VoP")' ktoľé tvoria súčasť zmluvy. Dodávatęľ je oprávnený jednostľanne meniť VoP.
Platnosť VoP zaniká účinnosťou noţch VoP. Dodávateľ upovedomí odbęrateľa o noých, resp' Znenených VoP pred
ich účinnosťou prostredníctvom zverejnenia na intemetovej stránke www.stvps.sk. odbęrateľ svojím podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený s VoP, ako aj správnosť ním posĘtnuých údajov.

Druh povľchu Plocha S
(m')

Súčinitel'
odtoku V

Redukovaná plocha Sr
Sr=S.v

A Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy:
(strechy, betónové, asfaltové povĺchy a pod.) 49s4 0q0 4 459 m2

B
Ciastkové priepustné spevnené plochy:
(dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy,
zatrźşnené strechy.)

0 0,40 0mt

C
Dobre priepustné plochy pokryté vegeľáciou:
(trávniĘ záhrady a pod.) 0 0,05 0m2

Súčet ľedukovaných plôch I Sľ v m" 4 459 m2

Ročný priemer dlhodobého zrâžkového úhrnu platný v čase uzatvoľenia zmluvy Hz v mlrok 0,1340 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta I Sr . Hz (m3lrok)
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VOI' a ZľI)eny cetly, poštovĺihĺl s|yku alebo bankovćllĺl sptl jenia.

5.7 Zrnltlva je vyhotoveľlá v 2 vyhotovt:niach s rlrčęnínl pĺl .jeĺ1nolll vyhotĺlvení pr'e l<aŽclú zcl z-nlltlvných stt'itll. ZmlLrva.je

z'Inlr.rvy a.je.i príloh srilrlasia a na ĺlôkaz toho zlrlluvtl poti,rdzujťl svĺl.iilni 1loĺlpisnli.

'5'8 Osobitné rlĺl.icdnania zlllltlvtrých stľán:

ttkaz-ovalel'ov z-nečistellia oĺJpaclĺlvých vôĺl vypťIŠt'allých ĺio vt:ľeine.j kanalizát:ię".

l)ríloll1,; Všĺ:obecné obchoclné poclrnienky doclĺivl<;, vocl1, ą oĺlr'áĺlzania orlpaĺlovýĺ;h vôcl.

Aktuálny cloklaĺi o vlastnĺctvc nelrnutel'tiĺlstí.
Aktuáluy výpis z olrchoclnéltĺl r()giSt'ľa alebo iliého r'egistľa, v ktoI'otli.je otllrel'atel'zapísaný. Pľi osobáĺ:h, ktoľé sa clo

obchoclného alebo inćlro l'e11istľa nĺ;z-apisr'rjú tvor'í pl'ĺlohLr cloklacl o ich z'iaĺlellí (zriaĺ1'ĺrvacia alebo lná lisĺina) a
ĺlĺlklacl potvľclz_u)úci opi'ávnr:nie clsĺlby uvt:ĺlt:ne.j v z'llllltvt: poĺlpísat'zlltlttr.tt za otltlel'atel'ĺt.

ti. ..
,ł tĺlr'

Mgľ.Onĺl re,j KaIl lĺa, l'iaĺl ittll' ZŠ

Vo Zvolĺ:nç , tlňa l9.() l .2022

za c]oclŕrvatęl'a (poĺtpis, peč;iatka)

Arll'ialla Tiĺ:há
vtlĺlťlca Złikazll í<:koIlc) cen tľa'Z,v <llen, Žiar' naĺl l l l'ĺlnonl

kolltakţIlć t'Č. cAl-l- Cl:N l'ĺ{tJivl: 0850 l l l ]3,| l'ax: 'l'42 l 4ĺ'ţ4 .]27 tţt'llţ t:'łllail: r:cŕĺ!stvps'sk
:;traĺ1i] '.\l3

Vystavil(a): Adľiana Slašt'anová


