
Príloha č. 5 ku zmluve číslo: 20030011 - "Dohoda o predbežných preddavkoch"
Dodávateľ (vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie) (ďalej len dodávateľ)

Obchodné meno a sídlo: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č. 10547/L

Zastúpení a oprávnení k podpisu: Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Kohút, obchodno-ekonomický riaditeľ

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX
IČO: 36672441 Telef.č.: 044-5437751, 044-5437752, 0917 470110, 0907 465281
DIČ: 2022236557 Fax: ,, .

IČ DPH: SK2022236557 E-mail: zakaznickecentrum@lvsas.sk /

Odberateľ (producent) (ďalej len odberateľ)
Obchodné meno a sídlo: NBD - Podtureň, s. r.o.

Hlavná 164, 033 01 Podtureň

Zastúpený a oprávnený k podpisu: Milan Réti, konateľ spoločnosti

Obeh.register: Okresný súd Žilina, oddiel:Sro, vložka č.:17734/L

Bankové spojenie: IBAN: SK49 5600 0000 0081 2328 7001 BIC: KOMASK2X
Adresa zasielania faktúr: NBD - Podtureň, s. r.o., Hlavná 164, Podtureň, 033 01 Liptovský Hrádok 1

IČO: 36612537 Telef.č.: +421 905 103 401
DIČ: 2022214579 Fax:

IČ DPH: — E-mail: nbd@podturen.sk

Zmluva č. 20030011, sa v článku 5 dopĺňa o bod , ktorý znie:
Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi predbežné preddavky za odobranú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú a čistenú, 
ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu. Výška predbežných preddavkov bola stanovená dodávateľom na základe fakturácie za porovnateľné 
predchádzajúce obdobie.
Predbežná výška mesačného preddavku, uhrádzaného v priebehu kalendárneho mesiaca 
predstavuje čiastkuľ]l94,00 €.
Variabilný symbol úhrady preddavkov: 2700023595
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz _____
Suma dohodnutého preddavku bude prvý krát zaplatená v mesiaci: 01/2022.

Pri výraznej zmene spotreby vodného a stočného, alebo pri zmene ceny vodného a stočného má dodávateľ právo zmeniť navrhnutú výšku 
predbežných preddavkových platieb. O zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovať zaslaním oznámenia "Predbežná výška preddavkov 
na vodné a stočné", kde bude uvedená čiastka preddavku v EUR.
Preddavok bude odpočítaný vo vyúčtovacej faktúre (ďalej len faktúra). Rozdiel medzi uhradeným preddavkom a skutočnou fakturovanou sumou 
bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, že nedoplatok odberateľ uhradí v termíne jej splatnosti a prípadné preplatky vráti dodávateľ 
odberateľovi prevodným príkazom k úhrade v termíne splatnosti.

Táto príloha nie je pre účely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty faktúrou, resp. súhrnnou faktúrou podľa § 75.

- Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené. Príloha sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
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Liptovský Mikuláš dňa 12.01.2022

Odberateľ 
(producent):

liptovské
Ing. Matej Geci
generálny riaditeľ BpWCKlMMHíj '

Evolučná 595,031 05 Mikuláš

Ing. Miroslav Kohút 
obchodno-ekonomický riaditeľ

/• ÍALh

033 01 Podtureň 
JČO; 612 537 DIC: 20222)l‘

Milan Réti 
konateľ spoločnosti

1/1


