
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
oddiei: Sa, vložka c.: 3080/8 I 

FO-5-3-01 

Zmluva č. P200178259_001 
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 

uzatvorená podľa ust. § 15 ods. 7 pism. b) a podľa ust. § 16 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z z 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon 
o vodovodoch a kanalizáciách"). 

Zmluvné strany: 

Dodávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č. 
3080/B 
IČO: 35 850 370 DIČ: 2020263432 IČ DPH: SK2020263432 
č účtu: 35-1004062/0200 bankové spojenie: VUB 
zastúpená: Ing. Radoslav Jakab. predseda predstavenstva 

Ing, Boris Gregor, podpredseda predstavenstva 
(ďalej len „dodávateľ") 

Odberateľ: obchodné meno : Mesto Senec 
sídlo: Mierové nám. 8 , 903 01 Senec 
adresa zasielania: Mestský úrad .Mierové námestie 8 

903 01 Senec 
e-mailová adresa: 
IČO: 00305065 DIČ: 2020662237 IČ DPH: 
č. účtu: 5S2441/5200 bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
zastúpená. Ing. Karol Kvál 
(ďalej len „odberateľ") 

Na zabezpečenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a zabezpečenie odvádzania odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie, podľa článku L, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o dodávke pitnej 
vody a odvádzaní odpadových vôd (ďalej len „zmluva"), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné 
obchodné podmienky dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou (ďalej len „VOP"). 

ČI. I. 
Predmet zmluvy a účel jej použitia 

Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi v dohodnutom množstve a čase uskutočňovať do odberného 
miesta: 

Adresa odberného miesta 

ŠAFÁRIKOVA 4046/37, 90301 
SENEC 

Odberné miesto 

Technické číslo 
OM00062153 

401-00420-000 

Predmet 
zmluvy* 

a b 

Účel použitia** 

ostatné 

Stav"* 

0 m3/06.02.13 

'možností predmetu zmluvy: 
a) dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len „dodávka vody") 
b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku 
d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd z iných zdrojov (pism. b),c),d) ďalej len „odvádzanie 

odpadových vôd") 
"možnosti účelu použitia: stavebný, domácnosť, záhrada, ostatné 
*** Stav. vodné, stočné je vtabuike uvedené v mJ/dátum, pre vody z povrchového odtoku sa uvádzajú plochy 
v m2/rok. 

• ^ ľ ? 



ČI. V, 
Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluvu je možné ukončiť; 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, 
c) odstúpením od zmluvy zo strany dodávateľa ak sa plnenie podľa tejto zmluvy a VOP stane pre 

neho nemožným. 

ČI. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

2. Odchylné dojednania uvedené v tejto zmluve majú prednosť pred znením VOP. 
3. Meniť, prípadne dopĺňať túto zmluvu je možné výlučne formou písomných dodatkov vzájomne 

odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami okrem VOP. 
4. Meniť, dopĺňať VOP je oprávnený dodávateľ z dôvodov a spôsobom tak, ako je uvedené vo VOP. 
5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo strán dostane po 

1 vyhotovení. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto zmluvy a VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy oboznámili a súhlasia sním, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch strán 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

7. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia podľa zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného 
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 

„podpísané" „podpísané 


