Zmluva o realizácií vodovodnej prípojky
č.
(uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
Čl. I.
Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ (ďalej len „zhotoviteľ“):
Obchodné meno:
Sídlo:
Obchodný register:
IČO: 36570460
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Závod:
Adresa závodu:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Zapísana v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č.:1243/V
IČ DPH: SK2020063518
DIČ:
2020063518

2. Objednávateľ: (ďalej len „objednávateľ“):
Č. zmluvného účtu:
Č. obchodného partnera:
Názov:
Sídlo:
Bankové spojenie (IBAN):
V zastúpení:
Adresa subjektu
(odberného miesta):
Kat. územie:
Číslo parcely:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Tel. kontakt:
Mobil:
e-mail:
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Zmluvou o realizácii vodovodnej prípojky (ďalej ako „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje na
základe žiadosti objednávateľa zo dňa dd.mm.rrrr uskutočniť*:
realizáciu vodovodnej prípojky
montáž meradla
montáž vodomernej zostavy

zemné - výkopové práce
dodávku vodomernej šachty

Čl. III.
Cena za realizáciu prác
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná realizáciu prác uvedených v Čl.
II. v bode 1. tejto zmluvy bezodplatne.
* Správnu možnosť označte krížikom
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Čl. IV.
Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii predmetu zmluvy uvedeného v Čl. II. v bode 1. zmluvy
vykonať:
a) prvú obhliadku miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok
realizácie,
b) dodávku materiálu a montáž vodovodnej prípojky,
c) dodávku a osadenie vodomernej šachty,
d) dodávku a montáž vodomernej zostavy a zariadenia pre diaľkový odpočet stavu vodomera,
e) prepojenie vodovodnej prípojky na vnútorný vodovod nehnuteľnosti (viď Príloha č. 1),
f) zemné-výkopové práce.
V prípade potreby vykonania výkopových prác na komunikáciách sa zhotoviteľ zaväzuje
zabezpečiť vytýčenie podzemných sietí a povolenie k výkopovým prácam na komunikáciách
od správcu komunikácie.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať právne úkony súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy vo
vzťahu k stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii prác
uvedených v Čl. II. v bode 1. a v Čl. IV. bode 1 tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný mať
pripravený bod napojenia na vnútorný vodovod nehnuteľnosti už pred realizáciou vodovodnej
prípojky (viď Príloha č. 1).
4. Zhotoviteľ a ním poverené osoby sú oprávnené vstupovať na pozemok objednávateľa, príp.
do objektov vo vlastníctve objednávateľa, v súvislosti s realizáciou prác uvedených v Čl. II.
v bode 1. a v Čl. IV. bode 1. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný uvedeným osobám
umožniť a strpieť ich vstup na svoj pozemok, príp. do objektov vo svojom vlastníctve.
5. Termín realizácie prác, ktoré sú uvedené v Čl. II. v bode 1. a v Čl. IV. v bode 1. tejto zmluvy,
dohodne zhotoviteľ s objednávateľom prostredníctvom telefonického kontaktu uvedeného v Čl.
I. v bode 2. tejto zmluvy v lehote najmenej 3 dní pred ich realizáciou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce uvedené v Čl. II. v bode 1. a v Čl. IV. bode 1. tejto
zmluvy do 6 kalendárnych mesiacov odo dňa podpísania zmluvy poslednou zo zmluvných
strán.
Čl. V.
Osobitné ustanovenia
1. Objednávateľ

a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ prevádza na objednávateľa
a objednávateľ nadobúda vlastníctvo k vodovodnej prípojke ku dňu odovzdania diela uvedeného v Preberacom protokole.
2. Objednávateľ týmto splnomocňuje zhotoviteľa na všetky právne úkony súvisiace s realizáciou
prác uvedených v Čl. II. bode 1. a Čl. IV. bode 1. tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému úradu
a k správcovi komunikácie.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak po odovzdaní diela dôjde v dôsledku
klimatických podmienok k poklesu pôdy na pozemku objednávateľa, úpravu pozemku
a náklady s tým spojené znáša objednávateľ.
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Čl. VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak realizácia prác uvedených
v Čl. II. bode 1. a Čl. IV. bode 1. tejto zmluvy bude objektívne nemožná z technických
dôvodov.
2. V prípade, ak dôjde zo strany objednávateľa k porušeniu ustanovení uvedených v Čl. IV. tejto
zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Zákonom č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (§ 269 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka).
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných
strán. Je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po
1 rovnopise.
3. V prípade, že práce nebudú zrealizované do 6 kalendárnych mesiacov odo dňa podpísania
zmluvy poslednou zo zmluvných strán, zmluvný vzťah zaniká.
4. Objednávateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí so
spracúvaním svojich identifikačných údajov VVS, a. s. vo svojom informačnom systéme
evidencie odberateľov v rozsahu tejto žiadosti. Doba platnosti súhlasu je v súlade
s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve
a archívnictve.
V(o) ...................dňa.....................

V(o)........................dňa......................

......................................................
Zhotoviteľ (podpis)

......................................................
Objednávateľ (podpis)
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