kontaktní telefon: 312 283 760
pohotovostní telefon: 725 178 155
www.petrkozeny.cz
info@petrkozeny.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Dodatek ke smlouvě
Snížení stočného o spotřebovanou vodu
č. odběratele: ………………………….

I.
Smluvní strany

Dodavatel:

Petr Kožený s.r.o., Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
zapsaný v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 56354
zastoupený ve věcech :
smluvních ………………..
technických ………………
IČ 25 63 10 39
DIČ CZ 25 63 10 39
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 398130349 / 0800
tel./ fax 312 283 760
e-mail: info@petrkozeny.cz

Adresa napojeného objektu:
Odběratel:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….…..
Adresa trvalého bydliště:……………………………………………………………………….
Tel/fax: …………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………..
Adresa pro doručování faktur:…………………………………………………………………
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je:
Snížení stočného o spotřebovanou vodu dodané veřejným vodovodem, které Odběratel
nevypustí do veřejné kanalizace, při prokázání spotřeby více než 30m3 za rok. Na základě
ustanovení par. 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu v platném znění.
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III.
Stanovení množství nevypuštěné vody do kanalizace
Množství spotřebované vody, které se nevypustí do kanalizace se stanoví dle údajů
na podružném vodoměru na přípojce z vodovodní sítě, kterou si zajistí sám odběratel
na vlastní náklady.
a. Provozovatel určí místo osazení a osadí na něm měřidlo, které bude odběratel udržovat
ve funkčním stavu a chránit před poškozením nebo neoprávněnou manipulací.
b. Odběratel se zavazuje hradit podle platného ceníku nebo individuálního nacenění
Provozovateli úkony spojené se zřízením, provozem nebo zrušením měřícího místa.
c. Měřidlo bude osazeno plombou od Provozovatele, která nesmí být porušená.
d. Odběratel musí umožnit přístup pracovníkům Provozovatele k provádění provozních
kontrol nebo odečtů.
e. Odběratel se zavazuje bez zbytečné prodlevy hlásit Provozovateli závadu
nebo porušení plomby na měřidle a zajistí pravidelnost úředního ověření.
f. Manipulovat s měřidlem je Odběratel oprávněn pouze v součinnosti s pracovníky
Provozovatele (jedná se o výměnu podružného vodoměru z důvodu opravy, ověření
nebo kontroly).

Číslo vodoměru:……………………………………………….
Datum osazení vodoměru:……………………………………..
Stav vodoměru ke dni : ………………………………………..

IV.
Snížení stočného Provozovatel dle tohoto měřidla neprovede, pokud:
a.
b.
c.
d.
e.

Měřidlo nebude funkční
Zjistí porušení plomby
Měřidlo bude mít porušenou úřední značku nebo prošlou lhůtu platnosti ověření tj. 6let
Bude zjištěno ovlivnění měření stočného Odběratelem v rozporu s tímto dodatkem.
Nižší množství než 30m3 nevypouštěné vody.
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V.
Ostatní ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, sjednává
se na dobu neurčitou s možností ukončení smluvního vztahu s 1 měsíční výpovědní lhůtou,
která počne běžet dnem jejího doručení druhé straně.
Odběratel i dodavatel se zavazují, že jakékoli skutečnosti mající vliv na změnu kterékoli části
této smlouvy budou oznámeny písemně nejpozději do 30 dnů po termínu jejich vzniku.
Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá
ze smluvních stran.
Smlouva byla uzavřena na základě dokladu o vlastnictví připojené nemovitosti.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy.

V Brandýsku dne ……………………

…………………………..
Zástupce firmy Petr Kožený s.r.o.

...……………………..
Odběratel
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