Z M L U V A č. 12/2021
o dodávke pitnej vody z verejného vodovod a odvádzaní odpadových vôd verejnou
kanalizáciou,
uzatvorená v zmysle zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a
doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany
1. Dodávateľ-prevádzkovateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie:
Čís. účtu:
(ďalej len „dodávateľ“)
2. Odberateľ-producent:
Dátum narodenia:
Bydlisko (sídlo):
Parc. č. nehnuteľnosti:

Obec Kolačkov
Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa
Pavol Zamiška, starosta
00 329 959
VÚB, a. s., pobočka Stará Ľubovňa
SK74 0200 0000 0000 1342 0602
Mgr. Ján Jozefík
19.12.19851993
Kolačkov 157
508
Čl. II
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi pitnú vodu z verejného vodovodu na účely
konečnej spotreby a odvádzať odpadové vody. Vody z povrchového odtoku atmosferických
zrážok verejnou kanalizáciou je odvádzať zakázané. Predmetom plnenia nie je odvádzanie
látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a preto sa nesmú vypúšťať do verejnej
kanalizácie ( jedná sa o škodlivé látky podľa prílohy č. 1 k zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách).
2. Odberateľ sa zaväzuje dodanú pitnú vodu odobrať, odpadové vody do verejnej kanalizácie
vypustiť a zaplatiť dodávateľovi za plnenie tejto zmluvy vodné a stočné.
Čl. III
Cena plnenia a platobné podmienky
1. Za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu platí odberateľ dodávateľovi vodné.
2. Za odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd z povrchového odtoku atmosferických
zrážok verejnou kanalizáciou platí producent dodávateľovi stočné.
3. Výška vodného a stočného je určená na základe platného Rozhodnutia ÚRSO. Ak počas
platnosti zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien za dodávku pitnej vody a odvádzanie
odpadových vôd, ceny sa zmenia ku dňu účinnosti rozhodnutia ÚRSO alebo ku dňu účinnosti
právneho predpisu.
4. Ceny platné ku dňu uzatvorenia zmluvy:
a) Domácnosti: vodné - 0,33 €/m3
stočné - 0,50 €/ m3
b) Ostatné odbery (organizácie):
vodné - 0,66 €/ m3
stočné – 1,00 €/ m3

c) Domácnosť bez vodomeru platí polročný paušálny poplatok na 1 osobu vo výške 10 €/m3.
5. Splatnosť vyúčtovania vodného a stočného je dohodnutá lehotou 14 dní odo dňa doručenia
faktúry. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančnej úhrady na účet dodávateľa. V
prípade omeškania platby môže dodávateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, vykonať
vyúčtovanie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. V prípade, že nebude splatené vodné a stočné do 30 dní po lehote splatnosti, má dodávateľ
právo po upozornení odberateľa prerušiť (odpojiť) dodávku pitnej vody a odvádzanie
odpadových vôd. Preplatok nižší ako 1,66 € nebude vrátený odberateľovi, ale sa zaúčtuje k
platbám za vodné a stočné na ďalšie obdobie.
7. Pri zmene odberateľa alebo pri skončení odberu pitnej vody je odberateľ povinný oznámiť
dodávateľovi ukončenie odberu a doručiť výpoveď, resp. návrh na zmenu zmluvy. Ak
odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné a stočné až do uzavretia zmluvy s
novým odberateľom. Týmto nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a zmluvnú
pokutu.
8. Vyúčtovanie za odobratú pitnú vodu a odvedenú odpadovú vodu bude vykonané podľa
skutočného množstva vody zisteného odpočtom z určeného meradla dodávateľa.
9. V prípade, ak nie je množstvo vody merané, stanoví sa podľa smerných čísel spotreby vody
alebo odborným technickým výpočtom (kalkuláciou).
10. Producent má podľa zákona povinnosť zabezpečiť meranie množstva odpadových vôd
vypúšťaných do verejnej kanalizácie svojim technický vhodným meradlom, ak sa tak dohodol
s dodávateľom, pričom toto meradlo musí spĺňať predpoklady stanovené vyhl. č. 397/2003 Z.
z.
11. Producent je povinný na vlastné náklady zabezpečiť údržbu a opravu všetkých porúch, ktoré
sa na meradle vyskytnú. V prípade, že producent z akéhokoľvek dôvodu nemôže zabezpečiť
meranie množstva pitnej vody z verejnej vodovodnej siete, je povinný to písomne oznámiť
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od zistenia dodávateľovi.
Čl. IV
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
1. Dodávka pitnej vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom z verejného vodovodu do
vodovodnej prípojky odberateľa.
2. Spôsob odberu: vodovodná prípojka.
3. Spôsob merania dodávky vody u odberateľa: vodomerom.
4. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
5. Producent bude vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie priebežne počas celého
roka.
6. Spôsob určenia množstva odpadových vôd: namerané vodomerom + vody z povrchového
odtoku výpočtom – vody dažďové.
7. Dodávateľ má právo vykonať v ktoromkoľvek čase odber vzorky odpadovej vody vypúšťanej
producentom a to v mieste zo šachty pred vypustením do verejnej kanalizácie. Producent má
povinnosť umožniť dodávateľovi vykonať odber vzorky a pritom má právo zúčastniť sa
vykonávanej kontroly.
8. Dodávateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu alebo
odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie v súlade s ust. §-u 32 zák. č. 442/2002 Z.
z. a takisto môže pri údržbe svojich zariadení alebo pri vykonávaní nevyhnutných zásahov na
svojich zariadeniach krátkodobo zhoršiť kvalitu pitnej vody v senzorických ukazovateľoch
(zákal vody).

Čl. V
Ostatné dohodnutia podmienok zmluvy
1. Odberateľ nemôže bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa umožniť odber pitnej vody a
vypúšťanie odpadových a zrážkových vôd inej fyzickej alebo právnickej osobe.
2. Odberateľ je povinný strpieť obmedzenia svojho vlastníckeho práva na nehnuteľnostiach
dodávateľom na ktorých je zriadená vodovodná prípojka alebo kanalizácia za účelom
zabezpečenia spoľahlivej prevádzky, vykonanie opráv, údržby, zistenia odpočtu meradla a
pod., pritom odberateľ je povinný poskytnúť primeranú súčinnosť.
3. Odberateľ v prípade neohláseného ukončenia odberu pitnej vody alebo zmeny osoby, preberá
na seba zodpovednosť za vysporiadanie škôd, ktoré v tejto súvislosti vzniknú dodávateľovi.
Odberateľ má povinnosť viesť si priebežnú evidenciu o stave vodomeru.
4. V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu a neoprávneného
odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle ust. §-u 25 zák. č. 442/2002 Z.
z. má dodávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 331,- €, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Uložením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu
prípadnej škody.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť a účinnosť nadobúda dňom podpísania
obidvoma zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu sú obidve zmluvné strany oprávnené vypovedať písomne, najneskôr 30 dní pred
požadovaným skončením dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
preukázateľným doručením výpovede druhej strane, inak vypovedanie zmluvy je neplatné. V
rovnakej lehote môže každá zo zmluvných strán odstúpiť a to z dôvodu porušenia zmluvne
dohodnutých podmienok.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane použijú ust. Obchodného
zákonníka, zák. č. 442/2002 Z. z. a ostane záväzných právnych predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
jedno vyhotovenie.
5. Zmenu, prípadne úpravu zmluvy možno vykonať formou písomného dodatku na základe
vzájomného dohodnutia. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
6. Odberateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.
V Kolačkove dňa 29.04.2021
Za dodávateľa:
signed

Za odberateľa:
signed

