
ZMLUVA č.  
o dodávke vody z verejného vodovodu, uzatvorená podľa platných právnych predpisov 

 
   

Článok. I.  

Zmluvné strany  

  

1. Dodávateľ (ďalej ako „Dodávateľ“):  

  

Obchodné meno  Obec Uňatín  

Sídlo:  Uňatín 49, 962 41   Právna forma:  Obec  

  

IČO:   00648949  DIČ:  2021120420 

V zastúpení:       Starostom obce  Bc. Lenka Sedmáková 

Bankové spojenie:  

  

 SK84 0200 0000 0009 1742 8412 

  

  

2. Odberateľ (ďalej ako „Odberateľ“):  

  

Meno a priezvisko:   

Adresa bydliska:    

Dátum narodenia:    

  

Článok II.  

Predmet zmluvy  

  

2.1. Predmetom zmluvy je podľa špecifikácie uvedenej v článku IV tejto zmluvy:  

  

• dodávka pitnej vody z verejného vodovodu  

 

2.2. Dodávka vody je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.  

 

Článok III.  

Vodné   

  

3.1. Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ dodávateľovi vodné.  

3.2. Cena za odber vody je určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 
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3.3. V čase uzatvorenia tejto zmluvy je cena:  

a) za odber vody (vodné)                                                                  0,60 EUR/m3      

3.4. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene ceny vodného Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví, prípadne iným právnym predpisom, cena uvedená v článku III v bode 3.3. 

tejto zmluvy sa zmení na cenu určenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.  

3.5. Podkladom pre zaplatenie vodného je vyúčtovanie spotreby vody. Odberateľ sa zaväzuje 

uhradiť vyúčtovanie vodného v lehote splatnosti do 31. 10. roka, v ktorom bolo vodné 

vyúčtované.  

3.6. V prípade nezaplatenia vyúčtovaného vodného v lehote splatnosti, Dodávateľ má právo 

požadovať od Odberateľa úrok z omeškania vo výške za každý deň omeškania v zmysle 

platných právnych predpisov.  

3.7. Vyúčtovanie vodného sa bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, prípadne ak 

nie je množstvo merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody.   

 

Článok IV.  

Odberné miesta  

  

4.1. Adresa OM:      Číslo OM:  

  Typ OM: merané  

4.2. Špecifikácia fakturácie pre vodné:  

  Vodné: áno               

 4.3.  Vodomerná šachta musí spĺňať technické požiadavky podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.   

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia  

  

5.1. V prípade reklamácie sa postupuje v súlade s reklamačným poriadkom Dodávateľa, ktorý je 

súčasťou zmluvy. Súčasťou zmluvy sú aj Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa.  

5.2. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi akékoľvek 

zmeny súvisiace s touto zmluvou. V prípade ich neoznámenia Odberateľ zodpovedá za 

vzniknutú škodu.  

5.3. V prípade zmeny Odberateľa (najmä predaj, darovanie, prenájom, odovzdanie v rámci reštitúcií 

a pod.), Odberateľ (pôvodný odberateľ) je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu, ku 

ktorému dňu dochádza k zmene odberateľa, číslo a stav vodomeru, prípadne identifikačné údaje 

nového odberateľa. Odberateľ sa zaväzuje, že ak prevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti, na 

ktorej adrese  sa nachádza odberné miesto, na inú osobu, oznámi túto skutočnosť Dodávateľovi, 

a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení vkladu do 

katastra nehnuteľností. Zároveň je kupujúci povinný požiadať o ukončenie odberu. V prípade, 

že Odberateľ je nájomcom nehnuteľnosti, na adrese ktorej sa nachádza odberné miesto a dôjde 

k ukončeniu nájomného vzťahu, Odberateľ sa zaväzuje túto skutočnosť oznámiť Dodávateľovi, 

a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zániku nájomného vzťahu. Zároveň je Odberateľ 

povinný požiadať o ukončenie odberu. Odberateľ súhlasí, že ak dôjde ku niektorej z uvedených 

skutočností a v stanovenej lehote nepožiada o ukončenie odberu, tak uplynutím tejto lehoty táto 

zmluva zaniká pokiaľ o odber vody na tom istom odbernom mieste požiada nový vlastník alebo 

nájomca nehnuteľnosti. V prípade, že danou zmluvou má Odberateľ upravený zmluvný vzťah 

k viacerým odberným miestam, zaniká zmluva iba v časti týkajúcej sa daného odberného 

miesta.  

5.4. Zmluvné strany môžu zmluvu zmeniť formou dodatkov.  
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5.5. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať, zmluva zaniká uplynutím výpovednej lehoty. Pre 

výpoveď zmluvy platí 1 mesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

5.6. Zmluva sa uzatvára na dobu: neurčitú.   

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.   

Zmluva nadobúda účinnosť:  

a) dňom podpisu zmluvy poslednou zmluvnou stranou, ak je v deň platnosti zmluvy vodovodná 

prípojka pripojená na verejný vodovod,  

b) dňom pripojenia na verejný vodovod, resp. dňom montáže meradla, ak vodovodná prípojka 

v deň platnosti zmluvy nie je pripojená na verejný vodovod.  

5.8. Zmluva je uzavretá v 2 vyhotoveniach, z ktorých obdrží jedno vyhotovenie Odberateľ a jedno 

vyhotovenie Dodávateľ.  

5.9. Odberateľ je povinný umožniť Dodávateľovi vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný 

vodovod na účely zabezpečenia ich spoľahlivej funkcie, zistenia stavu meradla alebo jeho 

opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej 

vody, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky, poskytnúť potrebnú súčinnosť a 

oznámiť zistenú poruchu na vodovodnej prípojke, vrátane poruchy na meradle.  

5.10. Za nesplnenie podmienok vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení zmluvy zo strany 

Odberateľa, Dodávateľ si vyhradzuje právo prerušenia dodávky vody na ktoromkoľvek 

odbernom mieste Odberateľa s tým, že náklady, spojené s prerušením a s obnovením pripojenia 

budú vyúčtované na ťarchu Odberateľa podľa platného cenníka Dodávateľa.  

5.11. V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu podľa §25 Zákona č. 442/2002 

Z. z. je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške          

do 300,00 EUR, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.  

5.12. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou vzniknú /vrátane sporov o jej platnosť a výklad/ rozhodne príslušný všeobecný súd SR.  

5.13. Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpisom zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

5.14. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili 

dobrovoľne, slobodne, vážne a bez prítomnosti tiesne.  

5.15. Odberateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov Dodávateľom vo svojom 

informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu článku I. tejto zmluvy. Doba platnosti 

súhlasu je v súlade s  osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a  zákonmi     o 

účtovníctve a archívnictve.  

  

V                              dňa   V                          dňa   

  

  

  

  

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

Odberateľ (Meno a priezvisko, podpis)  Dodávateľ Obec Uňatín 
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 Príloh č. 1 

Schéma vodomernej šachty pre vodovodnú prípojku v obci Uňatín 

 

 
(vnútorné rozmery sú v mm) 

 
Vodomernú šachtu žiadame umiestniť vo vzdialenosti max. 10 m od napojenia na verejný vodovod, 

cca 1 m za hranicou parcely, na pozemku vlastníka, mimo komunikácií. 

Šachta musí byť osadená v teréne tak, aby bolo zabránené vnikaniu vôd z povrchového odtoku a 

nečistôt do jej vnútorného priestoru, musí byť vodotesná, s možnosťou odvodnenia, vetrateľná a 

bezpečne prístupná. 

Vo vodomerných šachtách sa nesmú umiestňovať iné, s prevádzkou nesúvisiace vedenia. 

Vodomerné šachty musia byť vybavené priečkovým alebo stúpadlovým rebríkom alebo stúpadlami 
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osadenými do steny podľa STN 13 6350. 

Poklopy vodomerných šácht sa musia spoľahlivo osadiť alebo podbetónovať. Okolie vstupných 

poklopov v nespevnenom teréne sa musí spevniť do vzdialenosti najmenej 0,25 m od poklopu. 

Vstupný otvor do šachty nesmie byť nad vodovodnou prípojkou ani nad vodomerom alebo 

armatúrami. 

 


