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Dohoda    o    p]atbách    k-zmluvečíslo:102016

Dohoďa o platbách za opakwané dodävky tovaľu a s]užieb -faktúľa č. 3522000641
Odáyat

Obchodné meno a sídlo:

Spoločnosť zastúpená:

Oprávnení k podpisu:

vodovodu a verejn®j tďaľej len
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri: OR Okr.súdu Žilina oddiel: Sa, vložka č,  10544/L

predstavenstvom
lng. Jozef Revaj, generálny ľiaditeľ

lng. Marcel Bakoš, výrobno-technický riaditer
Na zókiacle Podpisového a schvaľovacieho poriadku  schválenóho uznesením Predstavenstva spoločnosti číslo 22 zo dňa 04.10. 2006.

lčo: 36672254
DIČ: 2022236315

IČ DPH: SK2022236315

EdTb e r a t e r  (pnoducenti

Telef.č.: +421435 864 759

Fax: +421 435 863 682

E-ma i l : sekľetariat@ovs.s k

(dbrej)enodbeľateDJ
Obchodné meno a sĺdlo:       Oravské múzeum pavla országha Hviezdoslava

Oravský Podzámok 9, 027 41 0ravský Podzámok
Zastúpený a oprávnený k podpisu:      PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka

Obchodný register:   Žilinský Samosprávny kľaj, Zriaďovacia listina č.: 2002/81
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica                                                               č.účtu: 7000481213/8180

Adresa zasielania faktúr:       Oravské múzeum pavla országha Hviezdoslava, Oravský podzámok 9, 027 410ravský podzámok
Číslo zákazníckeho účtu:     100001343

lčo: 36145106                                                                               Telef.č.: 435 864 780

DIČ: 2021437913                                                                                        Fax:

lč DPH:.-                                                                                                  E-mail:

V  zmysle  článku  4,   bod  4.2  horeuvedenej  zmluvy  sa  odberateľ  zaviazal   uhrádzať  dodávatel'ovi  preddavky.  Výška  predbežných  preddavkov  bola
stanovená dodávaterom na základe fakturácie za  porovnateľné predchádzajúa} obdobie s prihliadnutĺm k cenovému vývoju a  predpokladanému  vývoju
spotreby pftnej 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 dodávater odberateľa pĺsomne infomovat'.
Oclbemé miesto: 10119-740          Variabilný symbol úhrady preddavkov:  100001343
Spôsob úhrady preddavkov: TrvaU prikaz na účet dodávatBľa: SK5911000000002624168281
SpÔsob vrátenia prípadných preplatkov: Prevodný prikaz na účet odbeľatel'a: SK4081800000007000481213

Preddavok  bude   odpočĺtaný  vo  vyúčtovacej   faktúre   (ďalej   len  faktúra)  jeden   krát  za   rok.   Rozdiel   medzi   iihradeným   preddavkom   a   skutočnou
fakturovanou sumou bude vyrovnaný na základe vystavenej faktúry s tým, Že nedoplatok odberateľ uhradí v temine jej splatnosti a pÍípadné  preplatky
vráti dodávateľ odberateľovi prevodným príkazom k úhrade v termíne splatnosti.

V Dolnom  Kubíne,    dňa 23.9.2022

Dodávateľ:

lng. Jozef Revaj
generálny riaditeľ

Oravská vodárenská spoločno§ť, a.S.
Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

lng.  Maícel Bakoš
výrobno-tech nický riaditeľ


