
Beňadovo Beňadovo 66 029 63 . Mútne

Číslo:DV 2/2022 VF5irňííNdíJNe...P.:..../.ť).„:S./.4.

DOHODA
o poplatku  za poskytované služby (odber pit

Dohoda sa   uzatvára medzi:

Fčbocpouog|e4ň3agd|o,V3,,Čza2Sóž3:;?ägs;:rčo3:3F4?g2:dgí%sáaovo:mprŤ:äubcahnok:,s,ovensko,a.
s., pobočka Námestovo

a
Jozef Bugaj,  nar.  04.04.1989,  Beňadovo č.115,  029 63 p.  Mútne

1.

Predmet  dohody

Obec  Beňadovo  bude  poskytovať  Jozefov/.  Buga/.oy/.  odber  pitnej  vody     č.
vodomeru:  4686981-85  ,  zo skupinového vodovodu,  ktorý obec postavila z vlastných
prostriedkov.   Uvedenú   službu   bude   poskytovať   v neobmedzenom   množstve   za
poplatok.

11.

Dohodnuté podmienky

Jozef Bugaj, bude platiť za odber vody na základe vystavenej faktúry,  s podmienkami,
ktoré schválilo obecné zastupitel'stvo  uznesením  č.10  písm.  a,  b,  c,  d,  e   zo dňa 27.
02. 2009 a to takto:

a/ odberateľ bude platiť jedenkrát ročne poplatok vo výške 20,- Eur  za   poskytované
služby'

b/ odberateľovi ,  ktorý odoberie menej ako 40 m3 vody sa odobratá voda nebude
fakturovať,

c/ odberateľovi,  ktorý odoberie viac ako 40 m3 vody sa zo skutočného stavu odobratej
vody odpočíta 40 m3 a fakturovať sa mu bude iba rozdiel,

d/ cena vody je stanovená vo výške 0,50 €/m3

e/   odberatelia,  ktorým  obec kúpila vodomer,  zaplatia  nájomné za vodomer vo výške
10€   ročne.





111.

Platnost' dohody

Cena  uvedená v bode  11.  platí,  pokiaľ Obecné zastupiteľstvo v Beňadove
na základe celkových nákladov na poskytovanú službu túto cenu  nezmeni. Ak sa
táto cena zmení, bude  primerane upravená aj táto dohoda.

lv.

Sankcie penále

Za nezaplatenie faktúr v splatnom termíne bude obec vymáhat' penále vo výške
0,3% z dlžnej sumy.

V.
Zrušenie   dohody

Obec  Beňadovo  si  vyhradzuje  právo  na jednostranné zrušenie tejto  dohody,  najmä
z dôvodu,  keď  si  odberateľ  vody  nebude  plniť  svoje  povinnosti  voči  obci.  Podobne
môže    dohodu    zrušit'    aj    odberateľ.    Podmienkou    zrušenia    dohody   je    písomné
upozornenie v termíne 30 dní pred vypovedaním.

Vl.
Záverečné ustanoven ia

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,  pričom každý z účastníkov
dostane 1  vyhotovenie.

Zmeny a doplnenia tejto dohody možno vykonať len pÍsomným dodatkom k tejto
dohode, podpísaným oboma  účastnikmi dohody.

Dohoda  nadobudne  platnost'  dňom  jej  podpísania  obidvoma  zmluvnými  stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia
s ňou.

V Beňadove dňa

Za obec:

ly     /c      .Ĺť,,z,

Jaroslav Pepu`dl
starosta obce Beň

Za odberatel'a:




