ZMLUVA
O DODÁVKE PITNEJ VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU
uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení na základe § 15
ods. 7 písm. b) zákona č. 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
medzi:
DODÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Konanie menom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
(ďalej ako „Dodávateľ“)

Obec Hýľov
Hýľov č. 21, 044 12
Júlia Kočíková, starosta obce
00 324 230
2021235997
SK78 5600 0000 0004 5757 3001

a
ODBERATEĽ:
Meno priezvisko:
Michal Rusnák
Adresa pobytu:
Adresa odberného miesta:
Dátum narodenia:
Kontakt:
(ďalej ako „Odberateľ“)
(spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

1.1.
-

I. Výklad niektorých pojmov
Slová a výrazy uvedené v tomto článku majú v tejto Zmluve nasledovné významy:
Dodávateľ - vlastník verejného vodovodu, ktorým je obec Hýľov,
žiadateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada dodávateľa o odber pitnej vody
z verejného vodovodu,
Odberateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy s Dodávateľom odoberá
vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody,
Zmluva – zmluva uzatvorená medzi Dodávateľom a Odberateľom na dodávku pitnej vody
z verejného vodovodu,
ZVVVK- zákon č. 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,
OZ - zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení,
odberné miesto - miesto, kde ja na základe Zmluvy dohodnutý odber vody Odberateľom,
verejný vodovod - je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich
hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,
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- vodovodná prípojka - je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete
s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené.
Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom.
Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou
prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá
je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného
predpisu,
- vnútorný vodovod - iné zariadenie Odberateľa, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje
rozvod vody na pozemok a do objektu Odberateľa, ktorý je na verejný vodovod pripojený cez
vodovodnú prípojku,
- prevádzkovateľ verejného vodovodu - je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo
udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a ktorá
prevádzkuje verejný vodovod,
- meradlo - meracie zariadenie, ktorým sa meria množstvo dodanej vody z verejného
vodovodu. Vlastníkom meradla je Dodávateľ, ktorý zabezpečuje jeho osadenie (montáž) na
vodovodnú prípojku. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom
verejného vodovodu,
- neoprávnený odber - neoprávnený odber vody z verejného vodovodu vymedzuje § 25 ods. 1
ZVVVK,
- odpočet - je zistenie číselného údaja na meradle, ktorým sa stanovuje celkové množstvo
vody dodanej z verejného vodovodu za určitý čas. Vykonanie odpočtu zabezpečuje
Dodávateľ. Odpočet sa vykonáva minimálne jedenkrát ročne. Dodávateľ je oprávnený
vykonať odpočet kedykoľvek podľa potreby,
- fakturačné obdobie - obdobie, za ktoré Odberateľ platí vodné, spravidla, je týmto
fakturačným obdobím jeden rok (fakturačný rok), Dodávateľ je oprávnený jednostranne z
dôvodu svojich prevádzkových potrieb zmeniť dĺžku fakturačného obdobia,
- mimoriadna udalosť - živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II.
stupňa alebo teroristický útok, pričom
a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu
kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri
ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny
vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového
stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných
ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich
následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie,
- vyhláška - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a
množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a
vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, v znení neskorších predpisov,
- VZN - všeobecne záväzné nariadenie prijaté obcou Hýľov upravujúce skutočnosti súvisiace
s touto Zmluvou a ZVVVK,
- webové sídlo - internetová stránka Dodávateľa www.obechylov.sk.
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II. Úvodné ustanovenia
2.1.

Obec Hýľov je vlastníkom verejného vodovodu nachádzajúceho sa v obci Hýľov, ktorým
zabezpečuje hromadné zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou (ďalej v Zmluve len ako
„voda“) na základe písomnej zmluvy o dodávke vody.

2.2.

Dodávateľ uzatvára písomnú zmluvu s každým žiadateľom o pripojenie na verejný
vodovod, ktorý spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom verejného vodovodu
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodovod a ak to kapacita
verejného vodovodu umožňuje.

2.3.

Odber vody z verejného vodovodu bez uzatvorenia písomnej Zmluvy alebo v rozpore s touto
Zmluvou je podľa § 25 ods. 1 písm. a) ZVVVK zákona neoprávneným odberom.

2.4.

Dodávateľ zabezpečuje prevádzku verejného vodovodu prevádzkovateľom verejného
vodovodu podľa § 15 ods. 3 ZVVVK. Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uverejnené na
webovom sídle Dodávateľa. Záväzky vzniknuté z tejto Zmluvy sú záväzné aj pre
prevádzkovateľa verejného vodovodu a pre jeho právneho nástupcu.

III. Predmet Zmluvy
3.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa dodávať Odberateľovi vodu z verejného
vodovou do odberného miesta podľa tejto Zmluvy a záväzok Odberateľa zaplatiť za dodanie
vody úhradu za dodávku vody (ďalej len ako „vodné“).

IV. Podmienky dodania vody
4.1.

Dodávateľ je oprávnený poskytovať dodávku vody len na základe uzatvorenej Zmluvy
s Odberateľom.

4.2.

Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu
do vodovodnej prípojky Odberateľa, ktorá je napojená na nehnuteľnosť umiestnenú na parc.
č. , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 110 m2, evidovanom na LV č.
vedenom Okresným úradom Košice-okolie, katastrálny odbor, k. ú. Hýľov, obec Hýľov, okres
Košice okolie, ktorých vlastníkom je Odberateľ (ďalej len ako „nehnuteľnosť“).

4.3.

Dodávateľ nie je povinný splniť osobitné požiadavky Odberateľa vody na dodávku vody,
najmä čo sa týka času, množstva, tlaku a odlišnej kvality vody, ktoré presahujú možnosti
dodávky vody verejným vodovodom a/alebo technické podmienky verejného vodovodu. Ak
to technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, s predchádzajúcim písomným
súhlasom Dodávateľa, si Odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť
vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

4.4.

Odberateľ je oprávnený využívať dodanú vodu len na účely konečnej osobnej spotreby.
Odberateľ nie je oprávnený odovzdať vodu ďalšiemu odberateľovi resp. konečnému
spotrebiteľovi.

4.5.

Dodávateľ určuje množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody podľa vyhlášky.
Takto určené množstvo dodanej vody je podkladom na vyúčtovanie vodného. Ak po dobu
účinnosti Zmluvy bude zmenený právny predpis upravujúci smerné čísla spotreby, Dodávateľ
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je oprávnený účtovať Odberateľovi vody množstvo vody dodanej podľa takto zmeneného
právneho predpisu.
4.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas účinnosti tejto Zmluvy môže dôjsť k zmene
určenia merania odberu vody z verejného vodovodu, a to tak, že Dodávateľ zabezpečí
meranie množstva dodanej vody vlastným meradlom, ktoré bude spĺňať požiadavky určené
osobitným právnym predpisom. O osadení a zapojení meradla spíšu Zmluvné strany písomný
protokol. Dodávateľ je oprávnený počas účinnosti Zmluvy z dôvodu zmeny spôsobu určenia
merania odberu vody jednostranne rozhodnúť o meraní odberu vody meradlom podľa prvej
vety.

4.7.

Odberateľ vyhlasuje, že poskytne Dodávateľovi alebo prevádzkovateľovi bez zbytočného
odkladu od upovedomenia všetku potrebnú súčinnosť na to, aby mohol Dodávateľ zabezpečiť
osadenie meradla na vodovodnú prípojku Odberateľa, a to najmä zabezpečiť na vlastné
náklady vybudovanie vlastnej vodovodnej šachty, pokiaľ ju nemá zriadenú a iné potrebné
úpravy podľa pokynov Dodávateľa alebo prevádzkovateľa, za účelom riadneho osadenia
meradla. Všetky náklady spojené s osadením meradla na vodovodnú prípojku znáša
Dodávateľ. Meradlo je vo výlučnom vlastníctve Dodávateľa. Odberateľ nie je oprávnený
akýmkoľvek spôsobom zasahovať do meradla. Kontrolu stavu meradla alebo jeho obstaranie,
montáž, demontáž, opravu, údržbu zabezpečuje Dodávateľ prostredníctvom poverených
osôb na vlastné náklady. Za týmto účelom je Odberateľ povinný umožniť prevádzkovateľovi,
Dodávateľovi alebo nimi povereným osobám prístup k meradlu.

4.8.

V prípade pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo ak Odberateľ zistí poruchu na
meradle, má právo písomne požiadať Dodávateľa o jeho preskúšanie. Dodávateľ je v takom
prípade povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť preskúšanie
meradla. Výsledok preskúšania Dodávateľ neodkladne písomne oznámi Odberateľovi.

4.9.

Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej Odberateľom zistí, že:
a) meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným
predpisom alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný
predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to
odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto
prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí Dodávateľ,
b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa
neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s
preskúšaním meradla Odberateľ.

4.10.

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla
Odberateľom alebo zásahom Odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody
a náklady spojené s výmenou meradla alebo jeho opravou uhradí Odberateľ na
základe predloženej písomnej výzvy Dodávateľa preukazujúcej výšku škody a nákladov.

4.11.

Žiadosť o preskúšanie meradla podľa bodu 4.8. nezbavuje Odberateľa povinnosti zaplatiť v
určenej lehote vodné. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy
meradla, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa
odberu vody v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo zmenu v
odberových pomeroch, podľa množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom
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období, prípadne iným spôsobom, pričom voľba spôsobu výpočtu množstva odberu vody za
príslušné obdobie, je na Dodávateľovi, ak sa Dodávateľ s Odberateľom písomne nedohodnú
inak.
4.12.

Odberateľ zabezpečuje odpočet meradla minimálne raz ročne.

4.13.

Ak počas určovania množstva dodanej vody meradlom dôjde k zmene ceny vodného, tak sa
pri zmene ceny vykoná odpočet stavu meradla najneskôr do 30 dní od zmeny ceny.

4.14.

Odberateľ nie je oprávnený prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou
na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

V. Povinnosti Zmluvných strán
5.1.

Odberateľ je okrem iného ďalej povinný:

5.1.1. odoberať vodu z verejného vodovodu len na účel dohodnutý v tejto Zmluve,
5.1.2. dodržiavať podmienky a plniť povinnosti uvedené v tejto Zmluve, VZN, prevádzkovom
poriadku verejného vodovodu, ZVVVK a iných právnych predpisov,
5.1.3. v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa, Dodávateľa alebo nimi poverenými
osobami na nehnuteľnosť uvedenú v bode 4.2. Zmluvy na účely zabezpečenia spoľahlivej
funkcie verejného vodovodu, vykonania odpočtu meradla, zistenia stavu meradla alebo jeho
opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody,
ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a poskytnúť týmto osobám potrebnú
súčinnosť,
5.1.4. bez zbytočného odkladu oznámiť Dodávateľovi všetky návrhy zmien v ním vykonávanej
činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou,
5.1.5. bez zbytočného odkladu oznámiť Dodávateľovi všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv
na plnenie tejto Zmluvy,
5.1.6. ihneď po zistení oznámiť Dodávateľovi poruchu na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na
meradle,
5.1.7. vykonať primerané opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu meradla, prípadne jeho manipulácii
neoprávnenými osobami a neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na
meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je
meradlo umiestnené,
5.1.8. zabezpečiť, aby vodovodná prípojka a vnútorný vodovod boli v súlade s dohodnutými
technickými podmienkami minimálne v takom rozsahu, aby nemohli ohroziť zdravie,
bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo
technologické zmeny v dodávke vody,
5.1.9. odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
5.1.10. zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s
vodou vo verejnom vodovode,
5.1.11. vykonať podľa pokynov Dodávateľa alebo prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné
úpravy na vodovodnej prípojke, najmä vybudovaním vodovodnej šachty na vlastné náklady
za účelom osadenia meradla na vodovodnú prípojku.
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5.1.12. zabezpečiť údržbu a opravu vodovodnej prípojky a vnútorného vodovodu na vlastné
náklady,
5.1.13. oznámiť Dodávateľovi všetky údaje potrebné za účelom určenia množstva odobratej vody
prostredníctvom mechanizmu smerných čísel,
5.1.14. bez zbytočného odkladu oznámiť Dodávateľovi nové údaje týkajúce sa dodávky vody, najmä
zmenu kontaktných údajov Odberateľa a zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 4.2. Zmluvy,
5.1.15. riadne a včas uhrádzať vodné,
5.1.16. zdržať sa konania, ktoré by viedlo k neoprávnenému odberu vody z verejného vodovodu,
5.1.17. nahradiť Dodávateľovi škodu spôsobenú porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy a iných
právnych predpisov; nahradením škody Odberateľom nie je dotknuté právo Dodávateľa na
zaplatenie zmluvnej pokuty v plnom rozsahu podľa tejto Zmluvy,
5.1.18. poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť za účelom zmeny spôsobu určenia merania odberu vody
z verejného vodovodu.
5.2.

Dodávateľ je okrem iného, ďalej povinný:

5.2.1. dodržiavať podmienky a plniť povinností uvedené v tejto Zmluve, VZN, prevádzkovom
poriadku verejného vodovodu, ZVVVK a iných právnych predpisov,
5.2.2. zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste
odberu a vykonávanie ich rozboru,
5.2.3. zabezpečiť nepretržitú dodávku vody okrem prípadu prerušenia alebo obmedzenia dodávky
vody podľa Čl. VI. Zmluvy, VZN alebo podľa osobitných predpisov,
5.2.4. zabezpečiť predpoklady pre bezporuchovú dodávku vody; Dodávateľ zabezpečí bez
zbytočného odkladu odstránenie poruchy nahlásenej Odberateľom alebo poruchy zistené z
vlastnej činnosti,
5.2.5. zabezpečiť podmienky na núdzové a náhradné zásobovanie vodou,
5.2.6. do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu 4.8. Zmluvy zabezpečiť preskúšanie
meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania Dodávateľ neodkladne písomne
oznámi Odberateľovi.

VI. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu
6.1.

Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.

z dôvodu mimoriadnej udalosti,
pri poruche na verejnom vodovode,
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
pri obmedzení zásobovania vodou,
pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
ak nevyhovuje zariadenie Odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo
verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na
majetku,
6.1.8. ak zariadenie Odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými technickými
podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne
spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody,
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6.1.9. ak neumožní Odberateľ prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej
prípojke,
6.1.10. ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky,
6.1.11. ak Odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na
svojej vodovodnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia
ako tri dni,
6.1.12. pri preukázaní neoprávneného odberu vody Odberateľom,
6.1.13. v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
6.1.14. v prípade neplnenia iných povinností Odberateľom, ktoré mu vyplývajú zo ZVVVK, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného
vodovodu alebo z tejto Zmluvy,
6.1.15. pri poruche na vodovodnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka majetkom
Dodávateľa,
6.1.16. z iných dôvodov ustanovených osobitnými právnymi predpismi.
6.2.

Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku vody bez predchádzajúceho
upozornenia iba podľa bodu 6.1.1. až 6.1.3. a bodu 6.1.5. Zmluvy. Prerušenie alebo
obmedzenie dodávky vody alebo podľa bodu 6.1.2. a 6.1.5. je prevádzkovateľ povinný
oznámiť do 24 hodín Odberateľovi.

6.3.

Prevádzkovateľ je povinný ihneď prerušiť alebo obmedziť dodávku vody v nevyhnutnom
rozsahu, ak o to požiada Odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické
podmienky neumožňujú ihneď prerušiť alebo obmedziť dodávku vody, prevádzkovateľ
preruší alebo obmedzí dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto
prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody nemôže Odberateľ požiadať z dôvodu
pravidelnej regulácie dodávky vody.

6.4.

Prevádzkovateľ oznámi Odberateľovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo
prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu podľa bodov 6.1.6. až 6.1.14. tejto
Zmluvy.

6.5.

Prevádzkovateľ oznámi Odberateľovi najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo
prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu s uvedením doby trvania vykonania
plánovaných opráv, údržbárskych prác a revíznych prác podľa bodu 6.1.4. Zmluvy.

6.6.

V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená dodávka vody z dôvodov uvedených v bodoch
6.1.7. až 6.1.14. a v bode 6.3., hradí s tým spojené náklady Odberateľ na základe predloženej
písomnej výzvy Dodávateľa preukazujúcej výšku účelne vynaložených nákladov.

6.7.

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia
dodávky vody podľa bodov 6.1.1 až 6.1.4. a bezodkladne obnoviť dodávku vody.

6.8.

Dodávka vody z verejného vodovodu bude obnovená ihneď po odpadnutí dôvodov
prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody. Ak k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky
vody došlo z dôvodov uvedených v bode 6.1.13, k obnoveniu dodávky vody podľa
predchádzajúcej vety dôjde až po uhradení všetkých splatných pohľadávok voči Dodávateľovi,
ak sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodne inak.

6.9.

Dodávateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody, pri
obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení
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dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je Dodávateľ oprávnený dodávku vody
obmedziť alebo prerušiť podľa tohto článku, z dôvodu nedostatku výdatnosti prameňov
vyplývajúcej z nadmernej nekontrolovateľnej spotreby Odberateľov z verejného vodovodu.

VII. Úhrada za dodávku vody z verejného vodovodu
7.1.

Určenie vodného:

7.1.1. Za odber vody z verejného vodovodu platí Odberateľ Dodávateľovi vodné. Vodné je
platba za dodanú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 vyrobenej a dodanej vody
verejným vodovodom podľa osobitného predpisu a množstva odobratej vody.
7.1.2. Za dodávku vody Dodávateľ fakturuje Odberateľovi vodné v cene, ktorá je určená schválením
obecného zastupiteľstva obce Hýľov v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví. Dodávateľ upovedomí Odberateľa o aktuálnej výške vodného na webovom sídle
Dodávateľa, obecným rozhlasom, prípadne iným verejne dostupným spôsobom v obci
obvyklým. Pri určovaní výšky vodného postupuje Dodávateľ v súlade s predpismi platnými
pre reguláciu cien. Dodávateľ je oprávnený jednostranne určiť výšku vodného podľa prvej
vety. Odberateľ sa zaväzuje akceptovať určenú výšku vodného a spôsob jej oznámenia
Odberateľovi podľa tohto bodu.
7.1.3. Dodávateľ určuje množstvo dodanej vody na základe smerných čísel spotreby vody podľa
vyhlášky. Na určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel spotreby vody sa
Odberateľ zaväzuje predložiť Dodávateľovi všetky údaje potrebné na tento výpočet.
Odberateľ vyhlasuje, že Dodávateľovi poskytne len pravdivé údaje. Poskytnutím neúplných
alebo nepravdivých údajov Odberateľ zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Dodávateľovi
porušením svojej povinnosti. Určenie množstva vody prostredníctvom smerných čísel
spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob tohto určovania alebo sa zmenia údaje
oznámené Odberateľom podľa predchádzajúcej vety, ktoré sú potrebné na ich určenie, a to
odo dňa písomného oznámenia týchto zmien Odberateľom Dodávateľovi.
7.1.4. Dodávateľ oznámenú zmenu Odberateľom zohľadní pri prvej fakturácii vodného po doručení
oznámenia. Dodávateľ je oprávnený predložené údaje Odberateľom preveriť a pri fakturácii
vychádzať z výsledkov preverenia. Ak je výsledok preverenia odlišný od nahlásených údajov
Odberateľom, je Dodávateľ povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať Odberateľa.
7.1.5. Dodávateľ je oprávnený počas fakturačného obdobia zabezpečiť meranie množstva dodanej
vody podľa meradla. V takom prípade sa výška vodného urči podľa množstva dodanej vody
z verejného vodovodu Odberateľovi odpočtom z tohto meradla.
7.1.6. Ak Dodávateľ nemohol vykonať odpočet z dôvodov na strane Odberateľa, má Dodávateľ
právo vyúčtovať Odberateľovi priemernú spotrebu podľa predchádzajúceho porovnateľného
obdobia a rozdiely zúčtovať pri najbližšej fakturácií. Porovnateľné obdobie je obdobie
vymedzené odpočtami, ktoré sú najbližšie k danému obdobiu.
7.1.7. Ak je obdobie odberu vody z verejného vodovodu určovaného podľa smerných čísel
kratšie ako obdobie fakturačného roka, určí sa odobraté množstvo vody pomernou
časťou zo smerných čísel.
7.2.

Fakturácia a spôsob platby

7.2.1. Dodávateľ fakturuje Odberateľovi vodné v rámci určeného fakturačného obdobia vo forme
faktúry, ktorú doručuje Odberateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
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7.2.2. Lehota splatnosti vystavenej faktúry Dodávateľom je 30 dní od jej doručenia Odberateľovi.
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania vodného na bankový účet Dodávateľa
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne jej uhradenia v hotovosti do pokladne obecného
úradu. V prípade bezhotovostnej úhrady je za účelom správnej identifikácie platby Odberateľ
povinný uviesť variabilné číslo uvedené vo vystavenej faktúre.
7.2.3. Doručená faktúra musí obsahovať údaje podľa osobitných právnych predpisov. Pokiaľ
doručená faktúra neobsahuje správne identifikačné údaje Dodávateľa, Odberateľa, správne
vymedzenie druhu poskytovanej služby, dátum jej poskytovania a určenie jej množstva
a správnu výšku vodného, Odberateľ takto chybne vystavenú faktúru vráti Dodávateľovi na
opravu najneskôr v lehote splatnosti faktúry. Lehota splatnosti podľa bodu 7.2.2.
Odberateľovi začína plynúť až po doručení správne vystavenej faktúry.
7.2.4. V prípade, ak sa Odberateľ dostane do omeškania s uhradením vystavenej faktúry
v lehote jej splatnosti, má Dodávateľ nárok na zákonný úrok z omeškania za každý deň
omeškania s úhradou vodného, alebo jeho pomernej časti.

VIII. Trvanie a ukončenie Zmluvy
8.1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou Odberateľa bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac
a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede,
c) písomným odstúpením Dodávateľa od Zmluvy, ak sa plnenie zo Zmluvy zo strany
Dodávateľa stane nemožným alebo z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Odberateľa. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia od
Zmluvy Odberateľovi.

8.3.

Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak Odberateľ opakovane, napriek
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu na porušenie Zmluvy Dodávateľom poruší
akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo, ak aj nedošlo k opakovanému porušeniu
Zmluvy a Odberateľ v stanovenej lehote určenej Dodávateľom v písomnej výzve nesplnil
svoju zmluvnú povinnosť a/alebo neukončil činnosť, ktorá je v rozpore s touto Zmluvou.

8.4.

Odberateľ je povinný ku dňu zániku Zmluvy urobiť vlastné opatrenia na zamedzenie odberu
vody z verejného vodovodu a umožniť Dodávateľovi odobratie meradla. Ak tak Odberateľ
neurobí, je Dodávateľ oprávnený prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu alebo
technickými opatreniami prerušiť dodávku vody zásahom do zariadenia zabezpečujúceho
odber vody do odberného miesta Odberateľa. Takýto zásah sa nebude považovať za
neoprávnený zásah do vlastníctva Odberateľa. Ak Dodávateľovi v súvislosti so zamedzením
odberu vody vzniknú náklady alebo škoda, má Dodávateľ právo na refundáciu týchto
nákladov a škody od Odberateľa na základe doručenej výzvy preukazujúcej výšku vzniknutých
nákladov a škody.

8.5.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zánik Zmluvy nemá vplyv na splnenie záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy.
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IX. Sankcie
9.1.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-eur, ak
neposkytne Dodávateľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť na osadenie meradla
na vodovodnú prípojku Odberateľa alebo nevykoná podľa pokynov prevádzkovateľa
potrebné úpravy na vodovodnej prípojke za účelom osadenia meradla na vodovodnú
prípojku.

9.2.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-eur za porušenie
povinností uvedených v bode 5.1.3., a to za každý deň nesprístupnenia nehnuteľnosti.

9.3.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,-eur, ak nevykonal
primerané opatrenia na ochranu meradla v zmysle bodu 5.1.7. Zmluvy alebo neoprávnene
zasahoval do meradla.

9.4.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,-eur za neoprávnený odber vody
z verejného vodovodu.

9.5.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody v plnom
rozsahu.

9.6.

Zmluvná pokuta je splatná do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Dodávateľa
na jej uhradenie Odberateľovi.

X. Záverečné ustanovenia
10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti tykajúce sa právnych vzťahov založených medzi
nimi toto Zmluvou sa doručujú písomnou formou na adresu druhej Zmluvnej strany
uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy. Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť
Dodávateľovi zmenu adresy na doručovanie písomností.

10.2.

Zmluvné strany berú na vedomie, že osobné údaje uvedené v tejto Zmluve budú použité len
pre potreby plnenia tejto Zmluvy a domáhania sa nárokov z nej vyplývajúcich a ich
spracovania v informačných systémoch Dodávateľa v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

10.3.

Vzťahy medzi Zmluvnými stranami neupravené v tejto Zmluve sa riadia OZ, ZVVVK, zákona č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vyhláškou a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

10.4.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy dostanú do rozporu so všeobecne záväzným
právnym predpisom z dôvodu ktorého sa stanu neplatnými, nebude to mať vplyv na platnosť
ostatných ustanovení Zmluvy. V takom prípade sa Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria
dodatok k Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť nahradia ustanoveniami, ktorých
formulácie a znenia budú predstavovať obdobný zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ
tejto Zmluvy pri rešpektovaní nových skutočnosti bez ujmy pre obe Zmluvné strany.
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10.5.

Táto Zmluva je vyhotovená dvoch originálnych vyhotoveniach (rovnopisoch), z ktorých jeden
rovnopis je určený pre Dodávateľa a jeden pre Odberateľa.

10.6.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme dodatku,
označeného príslušným poradovým číslom a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán.

10.7.

Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola Zmluva zverejnená
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

10.8.

Nároky vyplývajúce z vadného plnenia je možné uplatniť v zmysle reklamačného poriadku
zverejneného Dodávateľom.

10.9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva vyjadruje ich skutočnú vôľu, bola urobená slobodne
a vážne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné
strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Podpisy Zmluvných strán

_________________________
Obec Hýľov, Dodávateľ
Júlia Kočíková, starostka

_________________________
Odberateľ
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