
Dohoda o zrušení prílohy č. 4 a uzatvorení novej prílohy č.4 obchodnej zmluvy č. 
206201231
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

A) Dodávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Anna Uhorskaiová, vedúca Zákazníckeho centra Lučenec 

podľa oprávnenia č. 13 Podpisového poriadku StVPS a.s.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, Odd. Sa, VI. č. 840/S 
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100 

VÚB banka, a.s., pobočka Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200 
Komerční banka, a.s., Bratislava, číslo účtu: 107-0118610277/8100

Kontaktná adresa: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 
Zákaznícke centrum Lučenec, Komenského 4, 984 53 Lučenec 

(ďalej len dodávateľ)
BI Odberateľ: Mesto Fiľakovo

so sídlom: Radničná 25
986 01 Fiľakovo 

Zapísaný (zriadený): Zákonom o obecnom zriadení.

Zastúpený: JUDr. Jaromír Kaličiak - primátor mesta, kl. 118 
IČO: 00316075 DIČ: 2021115052
Bankové spojenie: 000000-0011361514/5200 OTP Banka Slovensko, a.s. 
Adresa pre poštový styk: Mesto Fiľakovo , Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

(ďalej len odberateľ)

uzatvárajú

v zmysle Článku XII. odst. 5 Obchodných podmienok o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd zo dňa
15.1.2006

s účinnosťou od 8.1.2013

Dohodu o zrušení prílohy č. 4 a uzatvorení novej prílohy č. 4 obchodnej zmluvy č. 206201231, ktorou sa nahrádza pôvodná príloha v
plnom rozsahu nasledovne:

Stav vodomeru k dátumu: 8.1.2013 8242 m3

Príloha č. 4 k Zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č . : 206201231

Údaie pre dodávku vodv

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č.: 20004-51320-0 
Názov objektu/charakter objektu: Domov dôchodcov a sociálnych služieb
Adresa objektu: Záhradnícka 1147, Fiľakovo

2. Množstvo dodanej vody sa určuje vodomerom 23233471 - číslo vodomeru pri uzatvorení zmluvy 
Hlavný vodomer je osadený: šachta / inde.........................................................................
Odberateľ má priradený fakturačný a odpočtový cyklus: 3 mesiace 
Odpočty vodomeru vykonáva dodávateľ lx za dohodnuté dodávkové obdobie.

mailto:cc@stvps.sk


Pokračovanie dohody o zrušení prílohy č. 4 a uzatvorení novej prílohy č.4 obchodnej 
zmluvy č. 206201231

1. Dodávateľ sa zaväzuje odvádzať odpadové vody z nasledovného odberného miesta č.:20004-51320-0
2. Technické údaje: Záhradnícka 1147, Fiľakovo

Názov / charakter objektu alebo prevádzky : Domov dôchodcov a sociálnych služieb 
Odberateľ má priradený fakturačný a odpočtový cyklus: 3 mesiace

3. Spôsob zistenia množstva a prietoku vypúšťaných odpadových vôd: a) vodomer

Údaie pre odvádzanie odpadových vôd

V Lučenci, 3.12.2013 
za dodávateľa:

„ T/LP) LOm - M- 40/S 
N..r........................................dna................................

za odberateľa:

JUDr. Jaromír Käličiak - primátor mesta, kl. 118

Ing. Anna Uhorskaiová, vedúca Zákazníckeho centra Lučenec
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