Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
kanalizačnej prípojky a odvádzaní odpadových vôd
(uzavretá podľa §50a a nasl.Občianskeho zákonníka)
Čl. I. Zmluvné strany
1. Budúci predávajúci:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel : Sa, vložka č.:1243/V
IČO: 36 570 460
zastúpená:
Ing. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Kočiško, člen predstavenstva
(ďalej len „predávajúci“)
a
2. Budúci kupujúci:
Meno:
Priezvisko:
Bydlisko:
Miesto/adresa napojenia:
Parcelné číslo:
Dátum narodenia:
(ďalej len „kupujúci“)
uzatvárajú túto zmluvu

Čl. II. Úvodné ustanovenia
1.

Predávajúci v rámci investície diela: „ Drienov - Šarišské Bohdanovce - Nová Polhora kanalizácia a ČOV.“ v obci: Šarišské Bohdanovce nadobudne vlastníctvo, resp. právo
prevádzkovať verejnú časť kanalizácie, ktoré sa zaväzuje prevádzkovať.

Čl. III. Predmet zmluvy
1.

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia na vyššie uvedenú verejnú kanalizáciu, resp. po začatí
ich prevádzkovania predávajúcim sa kupujúci zaväzuje do 90 dní odo dňa písomnej výzvy
predávajúceho zriadiť kanalizačnú prípojku na vlastné náklady a následne uzatvoriť
s predávajúcim kúpnu zmluvu na odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
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Čl. III. Osobitné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká v prípade, že predávajúci sa nestane
vlastníkom, resp. prevádzkovateľom vyššie uvedenej verejnej kanalizácie do 5 kalendárnych
rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy. Toto ustanovenie je rozväzujúcou podmienkou platnosti
tejto zmluvy.

2.

Cena za dodávku odpadových vôd bude určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na dôkaz toho ju
vlastnoručne podpísali.

2.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom kupujúci obdrží jedno vyhotovenie.

V Šar. Bohdanovciach dňa: .................................

budúci kupujúci:

...................................
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V Košiciach dňa: .....................................

budúci predávajúci:

riaditeľ VVS, a.s. Závodu
...............................................

2

