Dodatek č. …………..
ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod číslo ……. ze dne ………………….
 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
se sídlem Břeclav, 690 11, Čechova 1300/23
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1908651/0100
zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176
zastoupená Ing. Janou Javorskou, ekonomickou náměstkyní ředitele a.s.
IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168
dále jen dodavatel
 ……………….
dále jen odběratel
1. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod je
dohoda o instalaci podružného vodoměru v nemovitosti a využití údajů odečtu
podružného vodoměru.
2. Dodavatel za poplatek 3.600,- CZK + DPH nainstaluje odběrateli podružný vodoměr za
následujících podmínek:
 Podružný vodoměr je majetkem dodavatele
 Podružný vodoměr je zajištěn proti neoprávněné manipulaci plombou
osazenou pracovníky společnosti VaK Břeclav, a.s.
 Podružný vodoměr bude odečítán společně s hlavním fakturačním
vodoměrem. Údaje odečtené z podružného vodoměru v m3 vyčíslují množství
odebrané pitné vody z veřejného vodovodu, které nebyly odvedeny do
veřejné kanalizace a byly spotřebovány na ………………………………………………..
 O hodnotu odečtenou na podružném vodoměru bude za roční období
poníženo množství fakturovaných odpadních vod za předpokladu, že odběr
vody přes fakturační vodoměr bude vyšší, než množství odebrané vody určené
podle počtu osob bydlících v nemovitosti a směrného čísla roční potřeby vody
v m3 na osobu tj. 35 m3 ( stanoveno Vyhláškou MZE ČR č. 428/2001 Sb. ) –
např. při počtu 2 osob tj. 2x35=70m3
3. Odběratel prohlašuje, že v nemovitosti bydlí …….. osob.
4. Odběratel souhlasí s úhradou ročního paušálního poplatku za uvedenou službu ve
výši: 150,- CZK + DPH.
5. Odběratel souhlasí s úhradou poplatku ve výši 1.350,- CZK za demontáž podružného
vodoměru z důvodu ukončení platnosti tohoto dodatku.
6. Za nedodržení podmínek stanovených v tomto dodatku má dodavatel právo
požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- CZK.
7. Odběratel se zavazuje oznámit dodavateli do 14-ti dnů písemně každou změnu
skutečnosti oproti údajům výše uvedeným v tomto dodatku.
8. Ostatní údaje výše uvedené Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
zůstávají nezměněny.
V Břeclavi dne ……………………………
Podpis a razítko dodavatele

V Břeclavi dne ………………………………..
Podpis ( razítko ) odběratele

