
Zmluva č. 1/2019

o zabezpečení dodávky studenej vody

uzatvorená medzi:
Mesto Krásno nad Kysucou
zastúpené primátorom Ing. Jozefom Grapom

v zastúpení:
Obchodné meno: KRASBYT, s.r.o.
Sídlo : Struhy č. 83 Krásno nad Kysucou
Zastúpená : Petrom Sulganom, riaditeľom spoločnosti.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiekSro, vložka číslo: 18990/L

Bankové spojenie: VÚB Čadca, 
č. účtu: SK1602000000002306119951 
(ďalej len poskytovateľ)

Obchodné meno: Anna Šurabová 

č. 1176

023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 44853076 
DIČ: 1081641385 
Živnost.register č. 520-21805

(ďalej len odberateľ)

IČ O : 36779806 
DIČ : 2022380602 

IČ DPH :SK2022380602

I. Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je dodávka studenej vody pre potreby odberateľa z rozvodu studenej 
vody z nehnuteľnosti Zdravotné stredisko Hálkova ul. 1367, Krásno nad Kysucou.
Evidenčné číslo odberu SV: 100402490 
Číslo vodomeru SV: 22388343.

II. Cena plnenia

1. Odberateľ bude uhrádzať spotrebu vody a stočného na základe vystavenej faktúry poskytovateľom 
jedenkrát ročne na základe vyúčtovacej faktúiy vystavenej SEVAKom a.s. Žilina a odpočtu
z podružného merača SV vo vlastníctve odberateľa k 31.12.

2. Číslo podružného merača SV : 11657693
3. PS k 01.11.2019 podružného merača SV: 0,112 m3

III. Doba trv ania zmluvy a skončenie zmluvy

1. Zmluva o zabezpečení dodávky studenej vody a stočného sa uzatvára na dobu neurčitú 
od 01.11.2019.

2. Výpovedná lehota je  2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po doručení výpovede druhej strane, aj bez uvedenia dôvodu.



IV. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami .Táto zmluva je  
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany berú 
na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená 
na webovom sídle Mesta Krásno nad Kysucou, pričom poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť jej 
zverejnenie.
Túto zmluvu o zabezpečení dodávky studenej vody a stočného podpisujú zmluvné strany na dôkaz 
súhlasu s jej obsahom a to v 2 exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu .

V Krásne nad Kysucou dňa 01.11.2019

Peter Šulgan
• • • n / I i f n ľ  r-*r-

Anna Šurabová 
Krásno nad Kysucou


