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DoDAToK Č. 1 K ZMLUVE č. 50-000055651 Po2012

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vód
a odvádzanívód z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou
kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a

platných právnych predpisov o vodách.

ó.l
Zmluvné strany

Č1.1l.

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene Zmluvy č. 50-000055651 PO2012 o dodávke vody
a odvádzaní odpadových vód podl'a Zákona č. 442/2OO2 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách nasledovne:

Póvodné znenie č!. lll. bodu 7.2. sa nahrádza nasledovným znením:

Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa 23.06.2020

a samostatný zoznam príloh.

1. Predávajúci (ďalej len "predávajúcil:
obchodné meno: Východoslovenská vodá ren ská spoločnost, a.s.

Sídlo: l Komenského 50, 04248 Košice l Ptavna rorma: l nt cio,
obchodný reqister: Zapísaná v OR Okresného súdu Košice l, oddiel: Sa, vložka č.:1243N

pH: lsK2o20063518 |olč:Izozooorsta
V zastúpení: lnq. kalinák karol riaditel' závod u prešov

Bankové spoienie (IBAN): l srgz 0200 0000 0029 7651 8951

Závod: Prešov
Adresa závodu: Kúpelhá 3,080 01 Prešov

2. Kupujúci(ďaIej len "kupujúcil:
obchodné meno: obec varhaňovce

Sídlo: č. d.56,082 05 Varhaňovce
'Právna 

forma:
Obec (obecný úrad),
mesto (mestský
úrad)

obchodný reqister:
číslo obchodného partnera: I zoooooos+E ldentifikátor: 4590001 703

lčo: 00327956 D!č: I zoz1296717
V zastúpení: Mqr. [ubica Pankievičová - strostka



1.

čl. uI.

záverečné ustanovren ia

Dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú
Dodatok nadobúda platnosť d ňom pod pisu poslednclu zo zmluvných strá n.
Ak je v deň platnosti dodatku vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný
vodovod/kanalizáciu, pričom n|e je kupujúci povinrrý tento dodatok zverejňovať pod!'a
vŠeobecne závázného právneho predpisu, dodatclk nadobúda účinnosť dňom podpisu
poslednou zmluvnou stranou.
Ak nie je vodovodná/kanalizačná prípojka pripojerná na verejný vodovod/kanalizáciu,
priČom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podI'a všeobecne závázného
Právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný
vodovod/kanalizáciu, resp. dňom montáže meradla.
V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať tentrr dodatok podl'a všeobecne závázného
Právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňc,nt nasledujúcim po dnijeho zverejnenia
kupujúcim. Kupujúci vydá predávajúcemu písomné potvrdenie o zverejnení tohto dodatku
neodkladne po jeho zverejnení.
Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú rlotknuté.
Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktclrých kupujúci a predávajúci obdržia
po jednom vyhotovení spo!u so zoznamom príloh a príslušnými prílohami.
Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich identifikailných ridajov predávajúcim vo svojom
informaČnom systéme evidencie odberatelbv v rozsahu tohto dodatku. tJčelom spracúvania
ldentifikačných údajov je plnenie predmetu tohto dorJatku. ldentifikačné údaje sa uchovávajú
Podl'a Platných právnych predpisov (najmá daňový,ch a účtovných predpisov a predpisov
o archívoch a registratúrach).

Vyhotovil: Pisková Mária

prešov,dňa )f ,( j§lC
Prešov, dňa 23.06.2020

lng. Kalinák Karol
Predávajúci

strostka
Kupujúci
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Zoznam príloh zo dňa 23.06.2020
k zmluve č. 50-00005565 1 PO2O12

Príloha č. 1 . zo dňa 29.06.2012

Príloha č. 2. zo dňa 29.06.201 2

Príloha č.3. zo dňa29.06.2012

Príloha č. 4. zo dňa 29.06.2012

Príloha č. 5. zo dňa 23:06.2020

k zml uve č. 50-00005 5651PO2012

k zmluve č. 50-000055651 PO2012

k zml uve č. 50-00005 5651PO2012

k zmluve č. 50-000055651PO2O12

k zmluve č. 50-000055651 PO2012

Mgr.
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lng. Kalinák Karol
Predávajúci (podpis)

Kupujúci (podpis)
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Príloha č.5 zo dňa 23.06.2020 kzmluve č.50-0OOO5lirí5l PO2O12

ldentifi kácia odbernélttl miesta

t. Číslo odberatela: 2000000543 l 2. lcl,entifikátor: 4590001703
g. Číslo odberného miesta: 5000030439

4. Adresa odberného miesta: parc. č.394/19,082 05 Varltaňovce

5. Dodávka vody zverejného vodovodu: ano
6. Odvedenie odpadových vód verejnou kanalizáciou: nie
7. Odvedenie vód z atmosférických zrážokverejnou kanali;ráciou: nie
8. Odvedenie odpadových vód zinýchzdrojov: nie
9. Vykonávanie odpočtov: mesacne

1 0. Charakter/účel prevádzky: Objekty sociál. služieb (D:SSi, azyl.domy)
1 1. Spósob určenia množstva dodávky vody zverejného vodtlvodu: vodomerom

a)

b)

c)

12. spósob určenia množswa odpadorných vód odvádzaných_do verejnej k
velein,foqdovo§!_(spósob u rčen ia):

voda z povrchového (spósob merania):
iné zdroje (spósob merania):

analizácie:

t s. tlda.le pre výpočet množstva vód z povrchového odtoku crdvádzaných do verejnej kanalizácie:
Druh povrchu

(kategória)
Plocha S

(m') Súčinitel'<ldtoku Q Redukovaná plocha Sr

Al
, -----l
.__----1

Súčet redukovaných plóch Sr v m

Ročný priemer z dlhodobéhozrá:

_i'-9_

_'':L
(l,()5

9
9
0

t2:

žkového úhrnu pre danú lcrkalitu (Hz) v mr

n

o

0_
m: l0

1 4. Maxi máI ne koncentračné l iryl ity vypúšťaných od padovýt:h vód:

ukazovatel' Jednotka kvalifikovaná bodová
vzorka Bodová vzorka

15. Miesto odberu vzorky vypúšťaných odpadových vód:

16. Výška uplatňovaného percenl
vód:

!a pre výpočet zmluvnej pokuty za uýšené znečistenie odpadových

prekl,očené u kazovatele:
Priemerný prietok odpadových
vód (skutočné množstvo l.s-l)

cHsK,
a ostatné

(st)

nepolárrre extrahovate|hé 
l

látky,ťažké kovy, BSKs l pH
6t) l

0-5

"iac 
ako 5 dť,l0

viac ako 10 do 50
viac ako 50

4 o/o

3 o/o

2o/o

2o/o

12o/o

9o/o

60/o

60/o

2o/o

2o/o

1 o/o

1 o/o
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t Z. tldale pre výpočet vlastnej spotreby:

/technolo9ickomprocese(dovýrobkualeboodparením),ktoré
sa neodvádza do verejnej kanalizácie, vyjadrené v:

a) 0 m3/jednotka výrobku
b) Oo/o

c) 0 m3/rok
d) 0 m3/mesiac

18. Poznámky:
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