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DOHODA
o poplatku  za poskytované služby (odber pi

Dohoda sa   uzatvára medzi:

Obcou Beňadovo , zastúpenou starostom obce Jaroslavom Pepuchom,
lčo:00314391,  DIČ:  2020571597,  č.ú.4041321001/5600,  Prima banka Slovensko,  a.
s., pobočka Námestovo

a
Anton Ondrek,  nar. 24.07.1967,  Beňadovo č.55, 029 63 p.  Mútne

1.

Predmet  dohody

Obec  Beňadovo  bude  poskytovať  Anfonov'/.  Ondrekoy/. odber  pitnej  vody    č.
vodomeru:    8ZR12115921781,    zo    skupinového    vodovodu,    ktorý   obec    postavila
zvlastných    prostriedkov.    Uvedenú    službu    bude    poskytovat'    v neobmedzenom
množstve za poplatok.

11.

Dohodnuté podmienky

Antonovi  Ondrekovi,  bude  platjť za  odber vody  na  základe  vystavenej  faktúry,    s
podmienkami,  ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo  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 nezmení. Ak sa
táto cena zmeni,  bude  primerane upravená aj táto dohoda.

'V.

Sankcie penále

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

V.
Zrušenie   dohody

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

Vl.

Záveľečné ustanovenia

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

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

Dohoda  nadobudne  platnost'  dňom  jej  podpísania  obidvoma  zmluvnými  stranami
a  účinnost' dňom  nasledujúcím  po dni jej zverejnenia.

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

V Beňadove dňa

Za obec:

/o   /ľ    4;'.

Jaroslav Pepucha
starosta obce Beňadovo

Za odberateľa:

Anton Ondrek


