Zmluva
o spolufinancovaní nákladov spojených s odberom vody a
platnom

Zmluvné strany:
Obec:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zast.: :
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová
304735
VÚB a.s.
SK64 0200 0000 0000 0662 0112

Obec
a
p. Lisá:
Meno a priezvisko:
Trvalý pobyt:
Dátum narodenia:

Dubová 351, 900 90 Dubová
#########

p. Lisá
Zmluvné strany

Úvodné ustanovenia
1.

studne, postavenej na parcele r
2236/5, druh pozemku: Zastavené plochy a nádvoria, o výmere 14.862 m2, zapísanej

2.

parcele v správe Lesy
2233/3 a 2233/4 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 750 m2
vedenej Okresným úradom Pezinok,
katastrálnym odborom, pre okres Pezinok, obec: Dubová, katastrálne územie:

3.

to o
nevyporiadaného

bezpodielového

spol

podielu 1/1:

nádvoria, o výmere
269 m2 vo vlastníctve Obce, vedenej Okresným úradom Pezinok, katastrálnym
odborom pre okres Pezinok, obec: Dubová, katastrálne územie: Dub

nádvoria, o výmere
269 m2 vo vlastníctve Obce, vedenej Okresným úradom Pezinok, katastrálnym

4.

é v ods. 3
Chaty
2.

5.

P. Lisá má vybudovanú prípojku na odber vody zo Studne vyústenú v Chate 1 a Chate
2 a rovnako má aj vybudované napojenie odpadu a
Chaty 1
aC

Predmet Zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Zmluvné strany dohodli
na spolufinancovaní nákladov spojených s odberom vody zo Studne zo strany p.
Lisej, a rovnako aj nákladov spojených s

2.

Predmetom tejto Zmluvy je rovnako na strane Obce
na strane p. Lisej záväzok
prevádzkou Studne a
v

Trvanie Zmluvy
Z
trvania Zmluvy o

to na obdobie
a p.

Práva a povinnosti Zmluvných strán
1.
zásobovanie vodojemov chaty Fúgelka a

2.

Obec sa zaväzuje v prípade poruchy Studne a/alebo inýc
rovnako aj v prípade poruchy
o poruche, ako aj
p. Lisú.

3.
Studne.
4.
s


celkových nákladoch na dodávku elektrickej energie potrebnej na chod





s tým súvisiacich nákladov
(fakturovaných na základe odpracovaných hodín a najazdených kilometrov);
nákladov na úpravu vody
s prevádzkou Studne;



a to v rozsahu 25 %
5.
náklady a
s
potrubí pod 2 atmosféry.
6.
rozbory vody so svojho odbe

7.

Platobné podmienky
1.

zálohovú platbu na úhradu nákladov
py v rozsahu
eur)
, bezhotovostným
záhlaví tejto Zmluvy alebo
po
, a to na základe faktúry Obce s lehotou
rvú zálohovú platbu za
kalendárneho roka 2018 uhradí p. Lisá pri podpise tejto Zmluvy.
spojených s prevádzkou Studne a
a
67
prevodom na bankov
v hotovosti k
uplynutí

2.
kalendárneho roka, a
s primeraným z

zmysle ods. 1 tohto
to bezhotovostným
oznámený p. Lisej spolu s
to bezhotovostným prevodom

3.

Vp
súlade s ustanovením
platnom znení.

4.

V
Táto Zmluva je v celom svojom rozsahu previazaná s
je zánik tejto Zmluvy, a to

1.

pomoc pri
plnení záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s

2.
ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú

Vyhlásenia Zmluvných strán
1.

2.
vyplývajúce z

1.
enou zásielkou na adresu
Adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy
ktorom
ktorý sa zásielka
to aj v
-

pracovný

v
2.
údaj

Zmluvných strán je oprávn

1.
predchádzajúcom odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.
2.
ostatných ustanovení
obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva
uzavretá.
3.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých

4.

Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza
y a porozumenia týkajúce sa predmetu

5.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne

predpisov Slovenskej republiky. Práva a
i
súlade s
ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.
6.

Zmluvné strany vyhlasujú
povinnostiam z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom
omylu a na znak súhlasu ju vlast

7.
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce.
V

9.5.2018

____________________________
Obec
Obec Dubová
- starosta

____________________________
p. Zuzana Lisá

