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Dohoda    o    platbäch    kzmluvečíslo:102016

Dohoda o platbách za opakwané dodávp tovaľu a slLižieb - faktúra č. 3522000571
=yateľ   {tistníka vodovodu a ±±l±±j:`..±a_P3EÉ.g±}            ._ ,... _ ..... _..._ .... _.. ri±L±±dávaten ;

Obchodné meno a sĺdlo:       Oľavská vodáre"5ká spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Spoločnosť je zapĺsaná v obchodnom registri:  OF{ Okr.súdu Žilina oddlel:  Sa, vložka Č.10544/L

Spoločnosť zastúpená:

Oprávnení k podpisu:
pľedstavenstvom
lng. Jozef Revaj, generálny riaditeľ
lng. Marc®I Bakoš, výľobno-technický riaditeľ

Na základe Podpisového a schval'civacieho poriadku  schváleného uznesenĺm Predstavenstva §poločnosti čĺslo 22 zo clňa 04.  10. 20C6.

lčo: 36672254

DIČ: Z022236315

lč DPH: SK2022236315

!Oďbeľateľ

Telef.č`: +421  435 864 759

Fax: +421 435 863 682

E-mail: sekr®tarlat@ovs.sk

(ďaFej Fen o
Obchodné meno a si'dlo:       Oravské múzeum pavlaí országha Hviezdoslava

Oľavsw Podzámok 9, 027 41  0rav§ký Podzámok
Zastúpený a oprávnený k podpisu:      PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka

Obchodný register:   žilinslq7 samospľávny kraj, Zľiad'ovacia li§tina č.: 2002/81

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica                                                               č.účtu: 7000481213/8180

Adresa zasielania faktúr:       Oravské múzeum pav[a országha Hvfezdoslava, Oľavský podzámok 9, 027 410ravský podzámok
Číslo zákazníckeho účtu:     100024239

lčo: 36145106

DIČ:2021437913

lč DPH: -

Telef.Č.: 435 864 780

Fax:

E-mail:

V  zmysle   článku  4,   bod  4.2  horeuvedenej  zmluvy  sa  odberateľ  zaviazal   uhrádzať  dodávateľovi  preddavky.  Výška  predbežných  preddavkov  bola
stanovená dodávateľom na  základe fakturácie za  porovnateľné predchádzajúce obdobie s prihliadnutĺm k cenovému vývoju  a predpokladanému  vývoju
spotreby pitnej vody a množstva odvedených odpadových vôd.
Pri výraznej zmene spotreby ,  alebo pri zmene ceny má dodávateľ právo jednostranne zmeniť dohodnutú výšku predbežných preddavkových platieb. 0
zmene bude dodávateľ odberateľa písomne informovat'.
Odberné miesto: 207i 8-70         Variabilný symbol úhrady preddavkov: 100024239
SpÔsob Úhrady preddavkov: Trvalý pn'kaz na účet dodávateľa: SK5911000000002624168281
Spôsob vrátenia prípadných preplatkov: Pľevodný prikaz na účet odbeľateľa: SK4081800000007000481213

Rozpis úhľad pneddavkov za odobmtú, ale zatiaľ nevyfi±ktuľovanú pitnú vodu!                                            a za ódvedenú , ale zatiaľ neriktuľovamú ódpadovú vod-u
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Preddavok  bude  odpočitaný   vo  vyúčtovacej  faktúľe   (ďalej   len  faktúra)  jeden   krát  za   rok.   Rozdiel   medzi   uhradeným   pľeddavkom   a   skutočnou
faktuľovanou sumou  bude  vyrovnaný  na základe vystavenej faktúry s  tým,  že  nedoplatok  odberateľ uhradí v tei.míne jej splatnosti a  prípadné  preplatky
vráti dodávateľ odberateľovi prevodným prikazom k úhrade v termine splatnosti.

V Dolnom Kubíne,    dňa 21.9.2022

Dodávateľ:

Ing. Jozef Revaj
geneľálny riaditeľ

Oravská vodáľenská spoločnost', a.s.
Bysterecká 2180. 026 80 Dolný Kubin

lng. MarčI Bakoš
výrobno-tsth n ický riad íter


