Zmluva č. 1 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Jaroslav Droppa
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 12, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1. Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2. Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1. Druh vody - pitná voda
2.2. Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3. Odberné miesto: Lazisko 12
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2. V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Jaroslav Droppa

Zmluva č. 2 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Ivan Fiačan
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 16, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 16
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a ) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Ivan Fiačan

Zmluva č. 3 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Michal Stančík
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 17, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 17
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Michal Stančík

Zmluva č. 4 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Emília Sokolová
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 18, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 18
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky č.
397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom
a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena

3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO - m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Emília Sokolová

Zmluva č. 5 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Pavlína Kubová
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 20, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 20
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Pavlína Kubová

Zmluva č. 6 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Jaroslav Kelovský
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 21, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 21
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky č.
397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom
a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Jaroslav Kelovský

Zmluva č. 7 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Jana Moravčíková
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 22, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 22
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie.
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Jana Moravčíková

Zmluva č. 8 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Zdena Badžgoňová
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 24, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenej Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.

II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 24

Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky č.
397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom
a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového
odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie .
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Zdena Badžgoňová

Zmluva č. 9 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Mária Moravčíková
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 25, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 25
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie .
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Mária Moravčíková

Zmluva č. 10 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Marian Moravčík
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 25, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenej Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 25
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Marián Moravčík

Zmluva č. 11 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Karol Tutura
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 26, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 26
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Karol Tutura

Zmluva č. 12 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Lýdia Sládečková
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 27, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 27
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Sládečková Lýdia

Zmluva č. 13 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Palko Dušan
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 28, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 28

Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Palko Dušan

Zmluva č. 14 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Dorniak Ján
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 31, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 31
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie.
.
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Dorniak Ján

Zmluva č. 15 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Janičina Štefan
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 32, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 32
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie.

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Janičina Štefan

Zmluva č. 16 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Púčiková Ľudmila
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 33, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 33
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Púčiková Ľudmila

Zmluva č. 17 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Štefan Tomčík
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 34, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 34
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Tomčík Štefan

Zmluva č. 18 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Vyšná Jolana
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 35, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 35
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Vyšná Jolana

Zmluva č. 19 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Kelovský Milan
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 36, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 36
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Kelovský Milan

Zmluva č. 20 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Moravčíková Helena
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 37, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 37
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Moravčíková Helena

Zmluva č. 21 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Kelovská Agneša
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 38, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 38
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Kelovská Agneša

Zmluva č. 22 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Jelínek Ján
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 39, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 39
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Jelínek Ján

Zmluva č. 23 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Kelovský Rudolf
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 40, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 40
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Kelovský Rudolf

Zmluva č. 24 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Košo Ján
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 42, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 42
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Košo Ján

Zmluva č. 25 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Mária Dorniaková
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 43, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 43
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Dorniaková Mária

Zmluva č. 26 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Ing. Urban Pavel
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 45, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 45
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Ing. Urban Pavel

Zmluva č. 27 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Kučma Pavel
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 46, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 46
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Kučma Pavel

Zmluva č. 28 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Pavel Pauko
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 48, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 48
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
Obdobie.

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Pavel Pauko

Zmluva č. 29 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Dušan Droppa
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 49, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 49
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie.

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Droppa Dušan

Zmluva č. 30 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Emília Čiková
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 51, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 51
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie.

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Emília Čiková

Zmluva č. 31 /2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Amália Šimková
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 52, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 52
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie
IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Amália Šimková

Zmluva č. 32 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Jaroslav Pauko
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 53, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.1 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 53
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Pauko Jaroslav

Zmluva č. 33 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Miroslav Varga
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 55, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 55
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Miroslav Varga

Zmluva č. 34 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Jozef Kelovský
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 57, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 57
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Kelovský Jozef

Zmluva č. 35 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Varga Ján
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 59, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 59
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Varga Ján

Zmluva č. 36 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Vladimír Kubo
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 60, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 60
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Vladimír Kubo

Zmluva č. 37 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Mgr. Ľuboš Letovanec
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 61, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 61
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Mgr. Ľuboš Letovanec

Zmluva č. 38 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Dušan Moravčík
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 62, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.3 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 62
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Dušan Moravčík

Zmluva č. 39 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Ladislav Grešo
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 63, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.4 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 63
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Ladislav Grešo

Zmluva č. 40 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Dorniak Pavol
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 64, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 64
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Pavol Dorniak

Zmluva č. 41 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Štefan Varga
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 65, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 65
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Štefan Varga

Zmluva č. 42 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Viliam Pauko
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 66, 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 66
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Viliam Pauko

Zmluva č. 43 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Ján Húlek
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 67 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 67
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Ján Húlek

Zmluva č. 44 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Anna Vyšná
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 68 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 68
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Anna Vyšná

Zmluva č. 45 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Ján Varga
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 69 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 69
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Ján Varga

Zmluva č. 46 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Marián Vyšný
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 71 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 71
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Vyšný Marián

Zmluva č. 47 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Kubová Viera
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 72 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 72
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Kubová Viera

Zmluva č. 48 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Blcháč Igor
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 74 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 74
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Igor Blcháč

Zmluva č. 49 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Ján Tomčík
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 75 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 75
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Tomčík Ján

Zmluva č. 50 / 2012
o dodávke vody z verejného vodovodu
ktorú v zmysle § 43 a nasl., § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka uzavreli medzi sebou z jednej
strany

Obec: Lazisko
Sídlo: Lazisko 140
IČO: 00315354
DIČ: 2020581442
Bankové spojenie: 810 731 6001/5600
Zastúpená: Bc. František Púčik , starosta obce
/ďalej len p r e d á v a j ú c i/

a z druhej strany

Meno: Pauko Miroslav
Adresa trvalého pobytu: Lazisko 76 , 032 11 Svätý Kríž
/ďalej len k u p u j ú c i,/

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :
I. Predmet zmluvy
1.1 Za nižšie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje dodať vodu z verejného vodovodu
a kupujúci sa zaväzuje dodanú vodu odkúpiť a zaplatiť za ňu kúpnu cenu stanovenú Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len URSO)
1.2 Dodávka vody bude splnená prechodom dodávanej vody zo zariadenia predávajúceho do
zariadenia kupujúceho.
II. Dodávka vody z verejného vodovodu
2.1 Druh vody - pitná voda
2.2 Účel použitia vody - osobná spotreba
2.3 Odberné miesto: Lazisko 76
Meranie dodávok vody sa bude realizovať podľa smerných čísel dodávok pitnej vody podľa vyhlášky
č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody z 19. decembra 2003.

III. Cena
3.1. Zmluvné strany dohodli cenu takto:
a) za m3 dodanej vody podľa ceny stanovenej URSO-m
3.2. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je namerané množstvo spotrebovanej vody za dohodnuté
obdobie

IV. Trvanie zmluvy
4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01. 10. 2012.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov účastníkov
zmluvy.
5.2 V prípade vzťahov neupravených touto zmluvou sa účastníci zmluvy riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov.
5.3 Účastníci prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
na znak čoho ju vlastnoručne v dvoch vyhotoveniach podpísali. Jedno vyhotovenie zmluvy
obdržal predávajúci a jedno vyhotovenie zmluvy obdržal kupujúci.
5.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je súhlas s návrhom doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne
potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

V Lazisku , dňa 28.09.2012

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________
Bc. František Púčik
starosta obce

_____________________
Pauko Miroslav

