
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
sp. zn.: OcU-I-445/2019
č. záznamu: 445/2019- 001

Z ápis v spis e
V súlade s ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode mformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejniladňa
10.9.2019 na webovom sídle obce Poproč:

jr

zmluvu, sp. zn.: OcÚ-I-445/2019

uzatvorenú: 4.9.2019

účinnúod:11.9.2019

zmluvné strany:

1./ObecPoproč
v

SkoIská2,04424Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., VVSa.s.

Komenského 50, 042 48 Košices
v

zastúpená MateJom Slaukom, referentom ZC

Predmet zmluvy:

realizácia kanalizaČnej prípojky objektu na Oľšavskej 24

VPoproči, dňa 10.9.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva o realizácii kanalizačnej prípojky^

ť3 f-

SGSf

č. 2581/2019/NSK^ ľ

^
?
ŕ-
y.

^ (uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
y

a.i.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ (ďalej len "zhotoviteľ"):

Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice
Obchodný register: Zapísaná v OR Okresného súdu KoŠice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243A^

u v v

ICO: 36570460 ICDPH: JSK 2020063518 DIC: 2020063518
v

V zastúpení: SlaukaMatej referent ZC

Bankové spojenie (IBAN): SK36 1111 0000 0066 2641 7016

Závod: Košice

Adresa závodu: Komenského 50, 042 48 Košice

2. Objednávateľ (ďalej len "objednávateľ"):
V

C. zmluvného úctu: 4390001820 C. obchodného partnera: 2000000361

Meno a priezvisko: Obec Poproč
Y

Adresa bydliska: Skolská2,04424Poproč
Bankové spojenie (tBAN):
V zastúpení: Ing. Iveta Komorová Hiľlovská - starostka
Adresa objektu Oľšavská 24, 044 24 Poproč
(odberného miesta):

V

Kat. územie: Poproč C. parcely: 1328/2

Dátum narodenia: TeL kontakt: 0554668170,055/466441^
e-maíl: starosta@poproc. sk Mobil: 0907950728

y

d. n.

Predmet zmluvy

1. Zmluvou o realizácii kanalizačnej prípojky (ďalej ako "zmluva") sa zhotoviteľ zaväzuje na
základe žiadosti objednávateľa zo dňa 04. 09. 2019 uskutočniť*:

realizáciu kanalizacnej pripo,ky, resp. jej casti
U zemné - výkopové práce
x] dodávku kanalizacne, revíznej šachty

dodávku čerpaďla v prípade tlakovej kanalizačnej prípojky
dodávku domovej čerpacej stanice

D dodávku prečerpávacej šachty
dodávku a montáž tlakového potmbia medzi revíznou Šachtou a domovou čerpacou stanicou

*Správnu možnosť označte krížikom
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Odstúpenie od zmluvy

1. ZhotovTteF je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak realizácia prác uvedených
^.K bode 1. a čl. IV. bode 1. tejto zmluvy bude objektívne n^ozná z technic^h
dôvodov.

2' ^L???a<ÍfL^L?JÍJ(?! ?ľ-!tr?nLobLe^?á^te}'a k Ponlseniu ustanovení uvedených v Čl. IV. tejto
zmluvy, zhotoviteľje oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

v

Cl.VU.
Záverecné ustanovenia

1 ^^^p!^Ul^^l\te^7^IT^^i^a^sa/5)5av?e^_zák^nom"č'513/1991 zb-
^e^^o^c?k5^.d^^i ^ ?.CSaJL^?1 ^ .obchodn!h?zákomlíka)-v

2 ^á^^lo^^ró^^pf^ť^l^)^is^^lále^loÍp^^lsl^l^az^oz^o^^hsľá11
3 ^ní^a^iÍ!L^á^ ^^^e^S, v^t^.6.Í!ller?dá^lľch mesiacov odo dňa podpísania

mhivyposlednou zo zmluvných stran, zmluvný vzťah zaniká.
4' ^b^Íl^T^r^^Sei"S^?^-l?ľed^ Je sú pravdive a UP}31é a zároveň súhlasí

^^^E^^S^i^!^Í?^^i^^l^TL^^('^i?f?^l^s^^^ie^^
vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

V(o) Košiciach, dňa 04. 09. 2019 V(o) ,dňa

H /

/ f 1

^

M x.v, fTT, I ^Zhotoviteľ (podpis) Objednávateľ (podpis)
/
t

ťT

Obecný úrad Poproč

> Dátum.t
/^f ^^1

^y-r-^/ŷ
Číslo sásľiQmu. Číslo spisu:

Prílohy: Vvbtívuje:/^D3.1/5 ta t^/ío ^-Ll^///UMZC-002-2015 7
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