
 

 
Zmluva o dodávke pitnej vody pre podnikateľov a obyvateľov obce č. 265/6-V 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení 
 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Dodávateľ:  Obec    : Hnilčík 
         adresa : Hnilčík č. 38 

                      IČO     : 00329134 
 
                          (ďalej len dodávateľ) 
 
Odberateľ:  Semanová Michaela, nar. xx.xx.xxxx, rod č. xxxxxxxxxxxxxxxx 

                      bytom Hnilčík 
          a 
          Martin Hlavatý, xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxxxxxxxx 

                      bytom Spišská Nová Ves 
                       
                            (ďalej len odberateľ) 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu do odberného miesta odberateľa. 
2. Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky 

vo vlastníctve odberateľa. 
 

Čl. III 
Cena a platobné podmienky 

  
1. Za dodávku vody z verejného vodovodu zaplatí odberateľ dodávateľovi vodné: 0.2084,- EUR/m3 vody. 
2. Cena vodného je stanovená v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  
3. Odberateľ súhlasí so zmenou ceny vodného jednostranným písomným oznámením dodávateľa pri zvýšení 

nákladov pri prevádzkovaní verejného vodovodu, vykonaného v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví. 

4. Vyúčtovanie vodného vykoná dodávateľ podľa skutočne odobratého množstva vody, určeného meradlom 
dodávateľa. Odpočet meradla vykoná dodávateľ 2 x za rok. Vyúčtovanie vykoná dodávateľ 2 x za rok 
samostatnou faktúrou, v ktorej bude určená splatnosť vodného. 

5. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania určenej sumy na účet dodávateľa alebo zaplatenie dlžnej sumy do 
pokladne dodávateľa. V prípade omeškania platby vodného je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

6. V prípade, ak odberateľ neuhradí vodné do 15 dní po lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený prerušiť 
odberateľovi dodávku vody v zmysle § 32 zákona č.442/2002 Z.z. v platnom znení. 

 
Čl. IV 

Základné údaje pre dodávku vody 
 

1. Miesto odberu:  
    Obec: Hnilčík  ,  súpisné č.: 265       PSČ: 053 32         ,  Číslo odberu: 11069224 

    Počiatočný stav vodomeru: 0002,459 m3 
2. Charakter prevádzky: Nájomný bytový dom   
3. Dátum začatia dodávky pitnej vody:   1. 9. 2012 

4. Právny vzťah k odbernému miestu: Nájomca 
    vyplývajúci z dokladov:  Nájomná zmluva č. 265/6/2012 

 
 
 



 
 

  
Čl. V 

Ďalšie dojednania 
 

1. Odberateľ je povinný: 
a) zabezpečiť vybudovanie vodovodnej prípojky tak, aby nemohlo dôjsť  k znečisteniu vody vo verejnom 

vodovode a zmiešaniu s vodou z iného zdroja (vlastnej studne a pod.), 
b) vybudovať vodovodnú prípojku podľa technických podmienok dodávateľa, až po jeho písomnom 

súhlase, 
c) umiestniť meradlo (vodomer) vo vodomernej šachte podľa technických podmienok určených 

dodávateľom, 
d) udržiavať vodomernú šachtu tak, aby nedochádzalo k jej zaliatiu povrchovou, dažďovou prípadne 

podzemnou vodou a aby nedochádzalo k zamŕzaniu meradla a armatúr. 
e) vykonať podľa pokynov dodávateľa úpravy na vodovodnej prípojke, ak sa dodávateľ rozhodne osadiť 

meradlo na vodovodnú prípojku, z ktorej sa odber vody nemeral, 
f) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady, 
g) na vodovodnej prípojke, kde je umiestnené hadicové zariadenie, umožniť odber vody hasičským 

jednotkám pri požiarnom zásahu, 
h) bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou, 
i) nahlásiť dodávateľovi odber vody na iný účel, ako vyplýva z charakteru prevádzky, 
j) umožniť vstup dodávateľa na svoje nehnuteľnosti podľa § 20 zákona č.442/2004 Z.z. v platnom znení. 

2. Odberateľ v prípade neohlásenia ukončenia odberu zodpovedá dodávateľovi za všetky škody, ktoré mu 
vzniknú z tohto dôvodu. 

3. V prípade neoprávneného odberu vody podľa § 25 zák.č.442/2004 Z.z. v plat. znení alebo porušenia 
ustanovení tejto zmluvy môže dodávateľ požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej pokuty  v súlade s § 
300 a nasl. Obchodného zákonníka vo výške 663.87,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 
právo dodávateľa na náhradu škody. 

4. Za neoprávnený odber vody sa považuje aj poškodenie alebo používanie poškodeného meradla, umožnenie 
odberu vody tretej osobe bez písomného súhlasu dodávateľa. 

 
Čl. VI 

Záverečné dojednania 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 
2. Zmluva zaniká: 

a) na základe odhlášky odberateľa, ktorá musí obsahovať okrem iného aj číslo odberného miesta, stav 
meradla (vodomeru), dátum ukončenia odberu, 

b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán; výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť  
       od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, 
c) odstúpením dodávateľ od zmluvy z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných podmienok. 

3. Odberateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby dodávateľa. 
4. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane 2 exempláre. 
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. 
 
 
 
V Hnilčíku dňa 1. 9. 2012 
 
 
                „signed“         „signed“ 
       ................................................                                         ............................................... 
                  za dodávateľa                                                                     za odberateľa                 
 


