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ZMLUVA č. 256 O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO
uzatvorená

podľa Obchodného

zákonníka

VODOVODU

č. 513/1991 Zb. a zákona č. 442/2002 Z. z. v platnom znení

Zmluvné strany
Dodávatel':
Obec:
Štatutárny zástupca:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
e-mail:

Obec Nová Bystrica
Ing. Jozef Balačin - starosta obce
023 05 Nová Bystrica Č. 657
00314145
2020553150
Slovenská sporitel'ňa a. s.
5029149143/0900
jozef.balacin@novabystrica.sk

Organizácia:
Adresa/sídlo:
Kontakt: telefón/e-mail:

Hofer Peter

Odberatel':

Čl. I Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie
zaplatiť dodávateľovi vodné. Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného
vodovodu do vodovodnej prípojky vo vlastníctve odberatel'a.
Čl. II Cena a platobné podmienky
1. Za dodávku vody z verejného vodovodu zaplatí odberatel' dodávatel'ovi vodné, ktorého výška je určená
úradom pre reguláciu sieťových odvetví a uznesením obce pre príslušný kalendárny rok.
2. Odberateľ súhlasí so zmenou ceny vodného jednostranným písomným oznámením alebo verejným
zverejnením dodávatel'a pri zvýšení nákladov pri prevádzkovaní verejného vodovodu, vykonaného
v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
3. Vyúčtovanie vodného vykoná dodávatel' v zmysle vyhlášky Č. 397/2003 Z. z. podl'a smerných čísel
spotreby vody alebo technickým výpočtom (podl'a množstva odobratej vody vykázan ej na fakturačnom
vodomere). Splatnosť vodného je podľa počtu odpočtov do 31. 07. a do 31. Ol.nasledujúceho
kalendárneho roka.
4. Spôsob platenia faktúr:
a) v hotovosti na OÚ
b) poštovou poukážkou
c) platobným príkazom (ako variabilný symbol uviesť číslo faktúry)
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a. s., Č. Ú. 5029149143/0900
V prípade omeškania s platením sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,3% za
každý deň omeškania z dlžnej čiastky a to až do zaplatenia.
5. V prípade ak odberatel' neuhradí vodné do 30 dní po lehote splatnosti, je dodávatel' oprávnený prerušiť
odberatel'ovi dodávku vody v zmysle § 32 zákona Č. 442/2002 Z. z. v platnom znení.
Čl. III Základné údaje pre dodávku vody
1. Miesto odberu: Nová Bystrica, rodinný dom
2. Charakter prevádzky: rodinný dom
3. Umiestnenie fakturačného vodomeru: šachta
4. Právny vzt'ah k odbernému miestu vypl~äjú~i z.dokladov: vlastník
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CI. IV Dalšie dojednania
1.

Odberateľ je povinný:
a) zabezpečiť vybudovanie vodovodnej prípojky ..'tak, - aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
verejnom vodovode a zmiešaniu s vodou z iného zdroja (vlastnej studne a pod.),
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b) vybudovať vodovodnú prípojku podľa technických podmienok dodávate
zž
súhlase
c) udržiavať vodomernú šachtu tak, aby nedochádzalo kjej zaliatiu povrchov
podzemnou vodou a ab nedochádzalo k zamŕzaniu armatúr,
d)
kona'
fa pokyno dodávateľa úpravy na vodovodnej prípojke, ak osadiť meradlo na vodo odnú prípojku, z ktorej sa odber vody nemeral,
e) zabezpe " oprav)' údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady,
f) v prípad poros nia plomby alebo iného poškodenia vodomeru uhradiť jeho plnú i-'- ru a náklady
na \'ýmenu,
g) na vodo 'odn j prípojke, kde je umiestnené hadicové zariadenie, umožniť odber vody hasi s ~m
jednotkám pri poziarnom zásahu,
h) bezodkladne oznámiť dodávatel'ovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou, nahlásiť
dodávar ľovi odber vod na iný účel, ako vyplýva z charakteru prevádzky,
i) umožniť vstup dodá ateľa na svoje nehnuteľnosti podl'a § 20 zákona Č. 442/2002 Z. z. v platnom
mení,
j) odberateľ y prípade neohlásenia ukončenia odberu zodpovedá dodávateľovi za všetky škod , ktoré
mu vzniknú z tohto dôvodu,
k pripojenie na rozvodnú sieť verejného vodovodu a spustenie dodávky vody (otvorením ventilu
prípoj k ) môže
konať iba pracovník poverený dodávatel'om. Pripojenie na rozvodnú obecnú
vodovodnú sieť a spustenie dodávky vody z verejného
odovodu inou osobou sa považuje za
neoprávnený odber pitnej vody, na ktorý sa vzťahuje možnosť zmluvnej pokuty podľa VZP.
l) . prípade neoprá neného odberu vody podľa § 25 zákona
442/2002 Z. z. v platnom znení alebo
porušenia ustano ení tejto zmluvy môže dodávateľ požado ať od odberateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty v súlade s 300 a nasl. Obchodného zákonníka. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo dodávateľa na náhradu škody.
v.

Čl. V Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení zmluvy
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v
rozsahu a v štruktúre, ktoráje daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
1. Zmluva zaniká:
a) na základe písomnej odhlášky odberateľa, ktorá musí obsahovať okrem iného aj číslo
odbemého miesta, dátum ukončenia odberu,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, výpovedná doba sú tri mesiace
a začína plynúť od l. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede,
c) odstúpením dodávateľa od zmluvy z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných podmienok.
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody, platieb za dodávku vody
a prenájom vodomeru resp. fakturovaných penálov.
2. Odberateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby dodávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj všeobecné zmluvné podmienky (príloha zmluvy).
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane l exemplár.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, že nebola uzavretá v tiesni alebo za
inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.

N ovej Bystrica dňa:
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