Smlouva o odvádění odpadních vod č………… …
Technické číslo odběru: …………………….
Smluvní strany:
1) Dodavatel
LUTES s.r.o., Česká 1, 696 18 Lužice, IČ: 269 56 641, číslo účtu 35-3583310257/0100
Telefon 518 357 345, e-mail: lutesluzice@seznam.cz
2) Odběratel - vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa
Jméno/název, datum nar./IČ: ……………………………………………………………
Adresa vlastníka:…………………………………………………………………………
Telefon a e-mail vlastníka: ……………………………………………………………...
Adresa místa odběru: …………………………………………………………………….
Jméno pro vyúčtovací faktury: …………………………………………………………..
Adresa pro vyúčtovací faktury: …………………………………………………………..
E-mail pro vyúčtovací faktury: ………………………
Počet trvale připojených osob: ……………………….
I.
Prohlášení dodavatele
Dodavatel prohlašuje, že je provozovatelem kanalizace v obci Lužice, a to na základě
smlouvy uzavřené s vlastníkem kanalizace, kterým je Obec Lužice, se sídlem Česká 592/1,
696 18 Lužice, IČ 441 64 343.
II.
Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje odvádět odpadní vody a odběratel se zavazuje odpadní vody vypouštět
do veřejné kanalizace a za stanovenou cenu tuto službu uhradit (dále jen stočné).
III.
Odvádění odpadních vod
V souladu s § 19 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů, bude množství vypouštěných odpadních vod stanoveno odpočtem na
vodoměru pitné vody spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s, se sídlem Purkyňova 2933/2,
696 11 Hodonín, IČ 494 54 544.
Míra a bilance znečištění vypouštění odpadních vod je stanovena Kanalizačním řádem
stokové sítě obce Lužice.
IV.
Stanovení ceny stočného a způsob jejího vyhlášení
Cena za stočné je stanovena ceníkem dodavatele, platným v době odvádění odpadních vod.
Cena stočného je k dispozici v sídle dodavatele a na webových stránkách obce Lužice. Změnu
ceny dodavatel oznámí ve sdělovacích prostředcích (místním rozhlasem, prostřednictvím
info-kanálu kab. televize, na úřední desce Obce Lužice a na webových stránkách obce Lužice:
www.luziceuhodonina.cz).
V.
Způsob fakturace a plateb stočného
Fakturačním obdobím je jeden rok. Vyúčtování proběhne na základě odečtu množství
spotřebované pitné vody, z podkladů spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Odečty jsou
rovněž oprávněni provádět pověření pracovníci dodavatele.
Sjednaná záloha činí ………Kč/měsíc, splatnost sjednané zálohy je do 20. kalendářního dne
na příslušný měsíc.
Způsob placení měsíčních záloh na stočné:
a)SIPO – spojovací číslo …………… b) převodním příkazem – var. symbol …………………

Způsob placení faktur za stočné (nedoplatků a přeplatků za stočné):
a) převodním příkazem b) složenkou
c) hotovostí
Pokud v průběhu fakturačního období dojde ke změně ceny stočného, bude proveden
poměrný přepočet.
V případě prodlení s úhradou faktury za stočné - daňového dokladu nebo měsíční zálohy má
dodavatel právo vyfakturovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů a Smluvní
pokutu u nepodnikajícího odběratele ve výši 3 000 Kč.
VI.
Doba plnění
Smlouva se uzavírá na dobu: a) neurčitou od …………… b) určitou od…..……. do…………
Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou skončí dohodou smluvních stran nebo
odstoupením od smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává v délce jednoho měsíce a začíná běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
VII.
Informace o zpracovávání osobních údajů
Já výše uvedený/á, níže podepsaný/á, beru na vědomí, že mohou být zpracovány mé osobní
údaje dodavatelem společností LUTES s.r.o., se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, IČ. 269
56 641, jako správcem osobních údajů, v rozsahu výše uvedených údajů za účelem naplnění
této smlouvy po dobu její platnosti. Beru na vědomí, že je dodavatel oprávněn použít mé
osobní údaje v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, za účelem
oprávněných zájmů dodavatele nebo třetích osob, zejm. pro legitimní potřebu státních
kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení a dále je oprávněn poskytnout mé
osobní údaje subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu dle této
smlouvy.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako „obecné nařízení o ochraně
osobních údajů“).
Níže uvedeným podpisem odběratel prohlašuje, že byl/a poučen/a o svých právech dle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a že tato svá práva může uplatnit doručením
žádosti na adresu: LUTES s.r.o., se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice.
VIII.
Ostatní ujednání
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. Obchodní podmínky pro odvádění odpadních
vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice a příloha č. 2. Kanalizační řád stokové sítě obce
Lužice.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí včetně příloh a na
důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami
týkající se předmětu této smlouvy.
V Lužicích dne: ……………………
Odběratel:………………………..
vlastník

Za dodavatele: …………………………………..
Mgr. Ing. František Červinek a Ing. Milan Foldyna
jednatelé společnosti LUTES s.r.o.

Příloha č. 1. Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice
Příloha č. 2. Kanalizační řád stokové sítě obce Lužice

