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DODATOK č. l 

k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpado ých vôd verejnou 
kanaliz~íciou č. 2082 medzi zmluvný mi tranami : 

Dodávatel'om: Západo loven ké vodárne a kanalizácie OZ itra 
a 
Odberatel'om : Mc ·tom Zlaté Moravce 

asledovné zmluvné stran): 

Dodáva tel' : 
(prá' n) nástupca lápadoslovcnských 'odární a kanali;ácií Ol i tra) 
Západo loven ká odárcn ká poločno ť, a .. 

so sídlom: ábrežie za hydrocentrálou 4. 949 60 Nitra 
zastúpená: Ing. Ján Podmanický. pred eda predstavenstva 

doc. Ing. Jozef D' onč. C c., člen predstavenstva 
osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických: 

Ing. Marek Buranský, riaditel' OZ Nitra. ul. Za hydrocentrá lou čA. P Č 949 60 
IČO: 36550949 
registráciavOR: O Nitra.Odd.: a.vl.č.l0193 

bankové spojenie: VÚB a.s., N itra 
číslo účtu: 19-2503-162/0200 
tel. ' fax/e-mail : 037/6518756. fax 0"7/6513300 
(ďalej ako pre' ádtko' ate!") 

a 

Odberatel': 
1c to Zlaté Moravec 

zastúpená Ing. Peter Lednár. C c .. primátor mesta 
IČO: 00308676 
banJ...o,·é spojenie: DEXIA Vráble 
číslo účtu : 22600 l 000 l /5600 
tel./fax/e-mail : t 421 37 69 239 OJ trana 
fax : +421 37 69 239 45 
e-mail : sekretariatt@,zlatemoravce.eu 
(ďalej ako vlastník) 

uzatvárajú tento Dodatok č. l k lmluve o dodávke vod) z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových 
vôd \erejnou kanalizáciou č. 905 1995 zo dňa 13.12.1995 : 

veta: 

čl. l 
Predmet dodatlw 

l. V bode 3. lmlU\') č. 905/1995 nazvanom .. Technické údaje odberatera·' sa na konci dopÍňa 

.. Dodávate!' sa zaväzuje uskutočňovať dodávku \ Od) v rozsahu a za podm ienok uvedených v tejto 
zmluve aj z verejného vodovodu .. Rozšírenie verejného vodovodu Rcmanancie l !orné vinice Zlaté 
Moravce'· do na ledujúcieh odberných miest: 



Vodovodná prípojka VP l : HOPE l OO. DR 11-063/5.8, dÍžka 12.0 bm + VŠ l , 

Vodovodná prípoj ka VP2 : l lDPE l OO. DR l l -032/4,4, dÍžka 14,0 bm + V 2, 

Vodovodná prípoj ka VPJ :HOPE l OO. DR 11-063/5,8. dÍžka 5,0 bm + V 3, 
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území: Llaté Moravce na pozemkoch evidovaných ako parcely "c·, 
a to parc.č.l4531120. parc.č.J4218, parc.č.l4160/2, parc.č. 14001 / 1 a na pozemkoch evidovaných ako 
parcely registra .,E··. a to parc. č. 4528, parc. č. 5691/1, parc. č. 5691 /2 a parc. č. 4217. 

ll. 
Z~iverečné u ta noHnia 

l . Tento dodatok č. l je '> hotoven) ' štyroch ') hotovcniach. 7 ktor} ch každá zmiU\ ná strana obdr7í 
dve ') hotovenia. 

2. Tento dodatok č. l nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranan1i. 
3. Zmlu né strany prehlasujú, že tento dodatol... č. l uzat ori li slobodne, vážne a bez omylu, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali. jeho obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ho podpisujú. 

V Zlatých Moravciach, dňa l O. O l. 201 2 V Nitre. dňa ... .((.:_ _( .~_({::. ... .. 

Za vla tníka : 

tng. Peter Lednár, C c. 
primátor mesta 
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