
Z m l u v a 
uzavretá podľa zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č.525/2003 

Z.z., zákona č.364/2004 Z.z., zákona č.587/2004 Z.z. a zákona 230/2005 Z.z. 

 

Číslo zmluvy : 

 
Čl. 1   ZMLUVNÉ STRANY 

Dodávateľ /vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie/                 /ďalej len dodávateľ/ 

                             Obec Súľov-Hradná                                                                                                                        

                             Súľov-Hradná č.65                                                                                                                          

                              013 52 Súľov                                                                                                                                     

Obec Súľov-Hradná zastúpená :   starostom obce     

Oprávnený k podpisu :  Ing.  Jaroslav Bušfy                                                                                        

IČO : 321656                    DIČ : 2020618545                    Tel.č.: 041/5574016                      Fax : 041/5574016     

E-mail: sulov-hradna@stonline.sk                                             

Bankové spojenie : VÚB a.s. pobočka Bytča                              Číslo účtu : 25328432/0200 

Odberateľ                                                                                                                                    /ďalej len odberateľ/ 

Priezvisko a meno : ...................................................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska – ulica : ...................................................... Súpisné č. ............................Orien.č. ............. 

Obec : .................................................................................................. PSČ : .............................................................. 

Adresa zasielanie faktúr :.............................................................................................................................................. 

Ulica : ................................................................................................... Súpisné č. ........................... Orien.č. ........... 

Obec : .................................................................................................... PSČ : ............................................................ 

Číslo odberateľa : ................................... Dátum narodenia : ........................................... tel.č.: ................................   
 
Čl.2  PREDMET PLNENIA 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu /ďalej len VV/. 

 

Čl.2  ODBERNÉ  MIESTO 

3.1 Odberné miesto slúži pre identifikáciu odberateľa, meradla / ak je osadené/ a  nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaná voda z verejného vodovodu prostredníctvom 
vodovodnej prípojky. 

3.2  Špecifikácia odberných miest je uvedená v nižšie uvedenej tabuľke. 

 

ODBERNÉ   MIESTO 

Číslo odberu                    Obec                     Ulica, číslo súpisné a orient.                Katastrálne územie                     Číslo parcely KN 

 

                             Súľov-Hradná                                                                 Súľov-Hradná                                                                 

 
Čl.4  SPOSOB  URČOVANIA  MNOŽSTVA  DODANEJ  PITNEJ  VODY 

4.1  Na účely spoplatnenia, množstva dodanej pitnej vody z verejného vodovodu sa bude určovať určeným meradlom /vodomer/ umiestneným na vodovodnej 
prípojke k OM. Množstvo odoberanej vody sa vykonáva odpočtom z tohto meradla. 

 

ČL.5   CENA  A PLATOBNÉ  PODMIENKY 

5.1 Cena za výrobu a dodávku pitnej vody je stanovená podľa platného výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ďalej len ÚRSO/, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o postupe pri regulácii cien vo vodohospodárskej činnosti súvisiacich s prevádzkovaním VV alebo VK a pri určovaní ekonomicky oprávnených 

nákladov a primeraného zisku. Platnosť a účinnosť určených cien je obdobie začínajúce 1. januárom a končiace 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ak 
v rozhodnutí ÚRSO nie je uvedené inak. 

5.2 Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde ku zmene cien, cena uvedená v tejto zmluve sa zmení ku dňu vykonania jej zmeny podľa rozhodnutia ÚRSO. Zmeny cien 

dodávateľ oznámi na obecnej informačnej tabuli. V oznámení dodávateľ uvedie čas a spôsob uplatnenia zmeny ceny. Takto zverejnenú cenu sa odberateľ zaväzuje 
akceptovať. 

5.3 Cena pre domácnosti platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy : 

- za výrobu a dodávku 1 m3 pitnej vody je  0,17 eur  s DPH. 

5.4 Za odber vody z VV platí odberateľ dodávateľovi vodné. 

5.5 K cene vodného sa fakturuje daň z pridanej hodnoty /DPH/, ktorá je stanovená zákonom o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

5.6 Obdobie odpočtu z meradla a fakturácie vodného je spravidla 2x ročne. 
5.7 Odberateľ je povinný uhradiť vyúčtujúce faktúry za vodné v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia. V prípade pochybností sa predpokladá, že faktúra bola 

doručená 3 dni od dátumu odoslania, uvedeného na vyúčtujúcej faktúre. 

5.8 Ak odberateľ neuhradí vyúčtujúcu faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok z omeškania dohodnutý vo výške 0.05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania 

5.9 Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením a obnovením dodávky pitnej vody v dôsledku neplatenia faktúr hradí odberateľ. 



 

II. 

 

Čl.6    VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY 

6.1 Pitná voda z VV sa na OM privádza vodovodnou prípojkou. 

6.2 Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z VV do vodovodnej prípojky. 

6.3 Odberateľ môže z VV odoberať vodu v množstve podľa skutočnej potreby. 
6.4 Odberateľ bude používať vodu pre uspokojenie svojich potrieb, na sociálne a hygienické účely. 

6.5 V prípade nezaplatenia vodného, vyúčtovaných úrokov z omeškania, neuhradenia faktúr vystavených za služby spojené s dodávkou vody, po dobu dlhšiu ako 30 dní 

po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody z VV, ktoré oznámi dodávateľ odberateľovi v lehote najmenej 3 dni vopred.  
6.6 Ak je na vodovodnej prípojke umiestnené meradlo, je príslušenstvom VV a vo vlastníctve dodávateľa. Meradlo musí spĺňať požiadavky ustanovené zákonom 

č.142/2000 Z.z. o metrológii a vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č.210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení 

neskorších predpisov. Výmenu meradla vykonáva na vlastné náklady dodávateľ 
 

Čl.7    KVALITA  DODÁVANEJ  VODY 

7.1 Kvalita dodávanej vody z VV spĺňa požiadavky na zdravotnú  bezchybnosť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 

spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vykonávacích predpisov 
7.2 Za kvalitu vody a jej kontrolu vo VV zodpovedá dodávateľ. Sledovanie kvality vody odobranej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, výroby, úpravy 

a dopravy k odberateľovi uskutočňuje dodávateľ podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z.z. a v súlade s programom „kontrola kvality vody pri 

výrobe, úprave, akumulácii a doprave.“ 
7.3 Za kvalitu a kontrolu vody vo vodovodnej prípojke a v domovom rozvodnom systéme zodpovedá odberateľ podľa zákona č. 355/2007 Z.z. 

7.4 V prípade sporu o kvalitu dodávanej vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky je rozhodujúca kvalita vody v najbližšom možnom odbernom mieste 

/hydrant/ na verejnom vodovode a to pred a za pripojením vodovodnej prípojky. 

 

Čl.8    REKLAMÁCIE 

8.1 Odberateľ vody je oprávnený uplatňovať vady a reklamácie na množstvo a kvalitu pitnej vody a v prípade takejto reklamácie bude postupovať podľa  Reklamačného 
poriadku dodávateľa, ktorý je k dispozícii v súlade prevádzkovateľa a na všetkých jeho prevádzkových strediskách. 

 

ČL.9   ZMLUVNÉ   POKUTY 

9.1  Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu za neoprávnený odber vody z VV podľa § 25 odst. 1                                                                                                                                                                                 

           zákona č. 442/2002 Z.z. alebo za neumožnenie vstupu prevádzkovateľovi na pripojenú nehnuteľnosť na účely zistenia stavu                                                                                                                                               

           meradla, alebo jeho opravy, výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj zistenia    
           technického stavu vodovodnej prípojky vo výške  166,- eur za každý druh neoprávneného odberu a každý preukázaný prípad         

           zvlášť. 

9.2  Predpokladom pre zaplatenie pokuty je faktúra vystavená dodávateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia. 
9.3  Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody. 

 

 

Čl.10    DOBA PLATENIA,  ZMENY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

10.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu  n e u r č i t ú. 

10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, ak nastal odber vody z VV pre dňom nadobudnutia platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vodné na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 

10.3 Zmluvu je možné dopĺňať a meniť formou písomných dodatkov, ktorú budú odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. 

10.4 V prípade, že odberateľ mieni ukončiť túto zmluvu v dôsledku prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka a nepožaduje   
            p r e r u š i ť dodávku vody z VV, je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom  

            ukončenia tejto zmluvy a uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Pritom predloží konečný stav meradla k dátumu zmeny  

            odberateľa a fotokópie dokladov preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti / napr. výpis z listu vlastníctva, podanie  
            návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, kúpna zmluva, darovacia zmluva prípadne iný odborný  

            doklad /, ktoré overí dodávateľ z originálneho dokladu. Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné podľa tejto  

            zmluvy a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom alebo do dňa prerušenia dodávky vody. 
10.5 Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť  d o h o d o u,  alebo  v ý p o v e ď o u  a to uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je dohodnutá na 

30 dní odo dňa  doručenia písomnej výpovede. 

 

 ČL.11    ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

11.1 Odberateľ dodáva týmto dodávateľovi súhlas podľa § 7 zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďovať a spracovávať jeho údaje v rozsahu 

nutnom pre túto zmluvu a jej spracovanie a ich uchovanie pre účely naplnenia práv a povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre ich 
uchovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve je možné písomne odvolať po uplynutí 

jej platnosti a uplynutí lehoty uloženia v zmysle zákona č.395/2002 o archívoch a registratúrach. 

11.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou a zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 

v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka. 

11.3 Obidve zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou, ak nedôjde 
k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že príslušným súdom je súd v mieste 

sídla dodávateľa.  Zmluva je vyhotovená v 2 -och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1  vyhotovenie je pre odberateľa a 1 vyhotovenie je pre 
dodávateľa. 

11.4 Odberateľ prehlasuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom, ktorý je k dispozícii v sídle prevádzkovateľa a na všetkých jeho prevádzkových strediskách. 

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú. 
 

 

 

V Súľove-Hradnej, dňa 

 
 

 
                   .....................................................................................                                      ..................................................................................... 

                                               Dodávateľ                                                                                                            Odberateľ 

 


