Dohoda1
o zrušení vodovodnej a kanalizačnej prípojky a vzájomnom postupe
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Odberateľ (producent)
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Údaj o zápise v OR:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail:
/ďalej len „ odberateľ“ /
a
Dodávateľ (vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)
Obchodné meno:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
IČO:
36 672 441
IČ DPH:
SK2022236557
Údaj o zápise v OR:
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vl.č.: 10547/L
Zastúpená:
Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ
Bankové spojenie :
číslo účtu: 4204342/0200
IBAN: SK4702000000000004204342, SWIFT: SUBASKBX
Banka:
Všeobecná úverová banka, a. s.
Tel. kontakt:
044/5437710
E-mail:
sekretariat@lvsas.sk
/ďalej len „dodávateľ“ /

1

Informovanie k spracúvaniu osobných údajov nájdete pre tento prípad na webovom sídle LVS, a. s.,
(https://www.lvsas.sk/), záložka O spoločnosti - Osobné údaje - Povinné informovanie dotknutých osôb - link: IS
agenda odberateľov a producentov

*)

Nehodiace sa prečiarknite

Na základe žiadosti odberateľa (Odhlášky odberu vody*) a odvádzania odpadovej vody*)), zo dňa
......................................... o zrušenie vodovodnej prípojky*) a kanalizačnej prípojky*) na odbernom
mieste ...............................................................................................................................................,
technické číslo odberu : ..........................................,

meradlo číslo: ...............................................,

sa obidve zmluvné strany vzájomne dohodli na nasledovnom postupe :
1.

2.
3.

4.
5.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vykoná k dohodnutému termínu
...................... odpočet stavu meradla ( vodomeru ) ..................m3 , nechá si potvrdiť zistený stav
odberateľovi a zabezpečí demontáž meradla (vodomeru).
Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vystaví faktúru za výrobu a dodávku
pitnej vody*) a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody*) ku dňu konečného odpočtu.
Na základe uplatnenej požiadavky a predloženého dokladu o úhrade faktúry za výrobu a dodávku
pitnej vody*) a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody*) ku dňu odpočtu, prevádzkovateľ
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie uzatvorí s vlastníkom prípojky zmluvu o dielo.
V súlade so zmluvným dohodnutým postupom a rozsahom prác sa vykoná odpojenie – zrušenie
vodovodnej prípojky*) a kanalizačnej prípojky*).
Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie objednané a vykonané práce na
základe zmluvy o dielo vyfakturuje odberateľovi (vlastníkovi) vodovodnej*) a kanalizačnej
prípojky*), ktorý sa ich zaväzuje uhradiť .

Na základe hore uvedených dohodnutých podmienok po ich splnení následne bude medzi
odberateľom a dodávateľom ukončená zmluva na dodávku pitnej vody*) a odvádzanie a čistenie
odpadovej vody*) číslo ................................................ zo dňa ...........................................

Zmluva na dodávku pitnej vody*) a odvádzanie a čistenie odpadovej vody*) číslo
................................................ zo dňa .......................................... medzi odberateľom a dodávateľom
po zrušení vodovodnej prípojky*) a kanalizačnej prípojky*) zostáva v platnosti.
V Liptovskom Mikuláši dňa :

Dodávateľ:

Ing. Matej Géci
generálny riaditeľ

*)

Nehodiace sa prečiarknite

Odberateľ:

