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Článok I
Základné ustanovenia

Dodávateľ:

Obchodné meno:Poľnonákup TATRY, a.s.
Sídlo:Slavkovská 36, Kežmarok 060 01
IČO:36 447 927
DIČ:2020021058
IČ DPH:SK2020021058
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10026/P
Konajúca predsedom predstavenstva Mgr. Marek Juro
E-mail: pntatry@pntatry.sk
Kontakt: 052 452 2575, 0908 155 877
Číslo účtu - IBAN:SK97 3100 0000 0043 1018 4800
Banka:Prima banka, a. s.

(ďalej len ako „Dodávateľ")

a

Odoberateľ:

Obchodné meno:MILBACHSTAV s.r.o.
Sídlo:87, Mlynica 059 91
IČO:36453749
DIČ:2020017494
IČ DPH:SK2020017494
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 11008/P
Konajúca konateľom Ing. Stanislaw Grainda
E-mail:
Kontakt:
Číslo účtu - IBAN:
Banka:
(ďalej len ako „Odoberateľ")

(ďalej spolu len ako „zmluvné strany")

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy (ďalej len „zmluva"):

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

ZMLUVA O DODÁVKE VODY A ZABEZPEČENIA SLUŽBY VODNÉHO
A STOČNÉHO

uzavretá v zmysle  269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
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1.   Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri dodávke vody Dodávateľom

Odoberateľovi, ktoré sú bližšie popísané a definované v tejto Zmluve.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Dodávateľ je povinný dodávať Odoberateľovi vodu riadne a včas.
2.Odoberateľ je povinný za odobranú vodu uhradiť Dodávateľovi odmenu, a to v zmysle Článku III tejto

zmluvy.
3.Dodávateľ  zároveň súhlasí  so zriadením odberového miesta  v areáli jeho spoločnosti  v prospech

Odoberateľa, a to za odmenu uvedenú v bode 3 Článku III tejto zmluvy. Zároveň týmto Dodávateľ udeľuje
súhlas Odoberateľovi s výkopovými prácami v jeho areáli za účelom zriadenia odberového miesta.

Článok III
Odmena

1.Zmluvné strany sa dohodli, že Odoberateľ je povinný Dodávateľovi uhrádzať pravidelne mesačne odmenu za
dodanú vodu na základe faktúry vystavenej od spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
a. s., IČO: 36 500 968, a to na základe odčítania z certifikovaného vodomera, ktorý je Odoberateľ povinný

nainštalovať.
2.V prípade ak si Odoberateľ vodomer nenainštaluje, nie je Dodávateľ povinný poskytovať mu vodu, a to až

do dňa jeho inštalácie Odoberateľom.
3.Za zriadenie odberového miesta podľa bodu 3 Článku II tejto Zmluvy zaplatí Odoberateľ Dodávateľovi

jednorázovú odmenu vo výške 250 EUR, a to do 15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými

stranami.

Článok IV
Trvanie zmluvy a jej ukončenie

1.Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.Právny vzťah založený touto zmluvou sa môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán

Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou zmluvy zo strany Dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený
zmluvu písomne vypovedať v prípade ak Odoberateľ je v omeškaní aspoň 30 dní s úhradou aspoň jednej
faktúry vystavenej v zmysle tejto zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a doručená Odoberateľovi, pričom
platnosť a účinnosť tejto zmluvy zanikne v nasledujúci pracovný deň po doručení výpovede. Za doručenie
výpovede sa považuje aj prípad, keď si druhá zmluvná strana neprevezme výpoveď v odbernej lehote pre

vyzdvihnutie zásielky.
3.Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou zmluvy zo strany Odoberateľa. Odoberateľ je oprávnený

zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená Dodávateľovi,
pričom platnosť a účinnosť tejto zmluvy zanikne v posledný deň nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý
nasleduje po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bola výpoveď doručená. Za doručenie výpovede sa považuje
aj prípad, keď si druhá zmluvná strana neprevezme výpoveď v odbernej lehote pre vyzdvihnutie zásielky.

Článok V
Záverečné ustanovenia

1.Touto zmluvou sa rušia všetky predchádzajúce zmluvné dojednania medzi účastníkmi tejto zmluvy, ktorých

predmet je zhodný s predmetom tejto zmluvy.

2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s 47a Občianskeho zákonníka.

3.Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou
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Dodávateľ:Odoberateľ:

písomného dodatku.

4.Práva a  povinnosti  účastníkov zmluvy touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej

republiky.

5.Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky a príslušnými súdmi sú všeobecné súdy v Slovenskej
republike.

6.Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv
na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

7.Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali tak, ako je vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli,

ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.


