
ZMLU V A č.2/2022
O ODBERE VODY

čl. I
Hi

Zmluvné strany
DODÁVATEL
Obchodné meno: TERMALŠPORTTS s.r.o.
Sídlo: Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Zastůpený: Ing. Ivan Šaško — konatel' spoločnosti
ICO: -

36784478
DIC/IC DPH: 2022382318/SK2022382318 :

Banka: VŮÚB, a.s. RP Tvrdošín
Číslo účtu: SK8702000000002308440853
Zápis v OR : Okresný súd v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo:19036/L
dalej len ako „dodávatel“

a
ODBERATECL
Obchodné meno: Nora Mišicová

A „Hlinku 472/24,027 44 Tvrdošín
Miesto podnikania: Oravice |

Ičo: -
45703540

DIC/ICDPH: 1083115517/neplatca
Banka: * SLSP '
Číslo účtu: SK4909000000000324348206
ďalej len ako „odberatel“ “

ČL. II
Predmet zmluvy

Odber vody z areálu termálnych kúpalísk Oravice pre potreby odberatefa.ČI
Podmienky zmluvy

Dodávatel' sa zavazuje:
e  zabezpečiť odber vody pre prevádzkovanie predajného stánku.
Odberatel' sa zavázuje:

e uhradiť všetky náklady súvisiace s odberom vody
e nedodávať vodu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávatela.

či. IV
Cena za poskytnuté služby a fakturácia

Podkladom pre úhradu ceny za odber vody bude zálohová faktúra, ktorú vystaví dodávatel' po podpísaní tejto
zmluvy. Po ukončení kalendárneho roka bude vystavená konečná faktúra, v ktorej budú zohřadnené všetky
preukázatelné náklady súvisiace s prevádzkou vodovodného zariadenia a iné náklady súvisiace s odberom vody
v pomernej výške podla prepočtu dodávatela. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

či. V
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitů od 01.05.2022 do 31.12.2022.
| či. VI
Záverečné ustanovenia

i. Zmluvu móžu obidve zmluvné strany vypovedať písomne s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá
začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

2. Dodávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, ak by odberatel' užíval

predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve; odstúpenie od zmluvy je účinné

jeho doručením odberatelovi.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, podpísanými obidvoma zmluvnými

stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Zmluvné strany prehlasujůú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejů a podpisujú ju slobodne a vážne.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnost dňom nasledujúcím po dni

jej zverejnenia.
V Tvrdošíne dňa 29. 0% 22826
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