
ZMLUVA 
o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností 

uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o 
zmene a doplnení zákona č . 276/20pl Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

Na dodávku pitnej vody, technické podmienky pripojenia a odber vody sa vzťahujú 
všeobecné dodacie podmienky zapracované do zmluvy, príslušné technické normy ( STN ) 
a príslušné zákony. 

1. Zmluvné strany 
2. 

1.1. Dodávateľ (vody): Mesto Zlaté Moravce 
Zastúpená: Ing. Serafína Ostrihoňová 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: č. ú. : č. 33422162/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 
(ďalej len „dodávate!"') 

1.2. Odberateľ (vody): 
Meno a priezvisko, titul: Peter Blaži 
Dátum narodenia: 
Adresa odberného miesta (t.j. domácnosť odberateľa): viničný dom na 
č. 2708/2, Zlaté Moravce 
Adresa (trvalého pobytu) na zasielanie písomností a faktúr: 
Číslo vodomera: 15 1025 3 7 48 
Typ vodomera: 420 020 L 165 G 1 Q2,5 B E PB SK 
Počiatočný stav na vodomere v m3

: O 
(ďalej len „odberatel"') ' · 

2. Predmet zmluvy 

parcela 

Zl. Moravce 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely konečnej 
spotreby vody v domácnosti odberateľa, ktorá je dodávaná Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou a.s. do odberného miesta dodávateľa, na ktoré je prípojkou napojený odberateľ. 

3. Určenie množstva dodanej vody 
3.1. Množstvo vody sa určí odpočtom z meradla odberateľa (t.j. odpočtom stavu vodomera 
umiestneného na vodovodnej prípojke. 
3 .2. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla sa stanoví spotreba vody 
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z., 
alebo na základe osobitného výpočtu. 

4. Cena a fakturácia dodávky vody (t.j. vodného) 
4.1. Maximálna cena za 1 m3 dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu 
určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie. 
Aktuálne ceny za dodávku vody sú zverejňované na internetovej stránke Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti , a.s. E~ ~J~-.; .~k a prostredníctvom jej zákazníckych centier. Takto 
stanovenú cenu sa odberateľ zaväzuje akceptovať. 
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4.2. Úhradu vodného vykonáva (realizuje) odberateľ pravidelne štvrťročne na účet dodávateľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom, do dátumu 
splatnosti uvedeného na faktúre. 
4 .3. Splatnosťfaktúry je 14 dní od jej vystavenia. 
4.4. V prípade omeškania s úhradou faktúry dodávateľ má právo odberateľovi účtovať úrok 
z omeškania vo výške podľa ustanovenia§ 3 Nariadenia Vlády SR č. 8711995 Z. z„ ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
4.5 . Akje dodávateľ prinútený pozastaviť (resp. prerušiť) dodávku vody z dôvodov na strane 
odberateľa, zaplatí odberateľ dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,00 eur za znovu
zapojenie dodávky vody (resp. ~novuosadenie vodomera). 

5. Vypovedanie zmluvy 
5 .1. Dodávateľ moze písomne vypovedať túto zmluvu, ak na strane odberateľa nastanú 
skutočnosti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. g), h), i), j), k), 1), m) a n) zákona č. 
442/2002 Z. z. a tiež v prípade, ak na strane odberateľa bol zistený neoprávnený odber vody. 
Výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede odbera
teľovi. 

6. Podmienky dodávky vody 
6.1. Dodávka vody kvalitou a množstvom v zmysle zákona, je splnená vtokom vody zve
rejného vodovodu do vodovodnej prípojky. 
6.2. Pripojenie na rozvo.dnú vodovodnú sieť a spustenie dodávky vody z verejného vodovodu 
(otvorením ventilu prípojky) môže vykonať iba pracovník poverený dodávateľom . Pripojenie 
na rozvodnú vodovodnú s.ieť a spustenie dodávky vody z verejného vodovodu inou osobou sa 
považuje za neoprávnený (nepovolený) odber pitnej vody dodávaný z verejného vodovodu, na 
ktorý sa vzťahuje možnok zmluvnej pokuty vo výške 1000,00 eur, ako aj ďalšie sankčné 
oprávnenia dodávateľa podľa ods. 6.17. tejto zmluvy. 
6.3. Meradlo (vodomer) umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného 
vodovodu. Kontrolu stavu mer?-dla alebo jeho obstaranie, montáž, demontáž, opravu, údržbu 
alebo výmenu vykonáva dodávateľ. 
6.4. Ak sa rozhodne dodávateľ osadiť na vodovodnú prípojku, z ktorej sa dosiaľ odber vody 
nemeral, vodomer, je odberateľ povinný vykonať podľa jeho pokynov a technických noriem a 
na svoje náklady úpravy vnútorného rozvodu, prípadne i vybudovanie vodomernej šachty. 
Toto platí aj v prípade výmeny starého vodomera za nový, ak takéto pripojenie nespÍňa 
podmienky podľa príslušných právnych predpisov a príslušných technických noriem (STN). 
6.5 . Odberateľ je povinný chrániť vodomer a celú vodovodnú prípojku vrátane navŕtavacieho 
pásu s uzáverom a ihneď hlásiť dodávateľovi závady, ktoré zistí. Vodomer musí byt' trvalo 
prístupný, funkčný, chránený pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane plomby. Prípadné 
škody na vodomere, ktorý je majetkom dodávateľa, hradí odberateľ a zodpovedá tiež za stratu 
a odcudzenie vodomera. 
6.6. Odberateľ musí zai1tiť bezpečný prístup k vodomeru na vykonávanie jeho kontroly, odčí
tania stavu a výmeny, odberat~ľ musí tiež zabezpečiť, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, 
v ktorom je vodomer umiestnený. Vodomer je majetkom dodávateľa, ktorý vykonáva jeho 
montáž a môže ho kedyko,l'vek na svoje náklady vymeniť. 
6.7. Odberateľ je povinný písomne najmenej 14 dní vopred oznámiť dodávateľovi ukončenie 
odberu vody a následne aj stav vodomera ku dňu ukončenia odberu a súčasne umožniť jeho 
zamestnancom vykonať konečný odpočet stavu vodomera, vrátane jeho demontáže, ak nie je 
súčasne riadne prihlásehý nový odberateľ. Na základe zistených skutočností vykoná dodá
vateľ konečné vyúčtovaľ\ie spotreby. Ak neoznámi odberateľ ukončenie odberu alebo ak 
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neumožní vykonanie konečného odpočtu, je povinný zaplatiť vodné až do uzavretia zmluvy 
s novým odberateľom alebo do zastavenia dodávky vody. 
6.8. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v prípadoch uvedených v 
§ 32 zák. č. 442/2002 Zi z .. Dodávateľ v tomto prípade nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú 
odberateľovi pri prerušení alebó obmedzení dodávky vody. 
6.9. Dodávateľ je povinný uzatvoriť prívod vody, ak o to požiada odberateľ z dôvodu 
odstránenia závad na domovej časti vodovodnej prípojky a ak to technické podmienky do
dávateľovi umožňujú. 
6.1 O. Odberateľ nesmie prepojovať vnútorný rozvod s potrubím zásobeným z iného zdroja 
(Zákon 442/2002 Z. z. § 4 ods. 7 b) a § 27 ods. 7). 
6.11. Ak použije odberateľ požiarny obtok alebo hydrant k iným účelom, než požiarnym bez 
predchádzajúceho súhlasu dodávateľa, dodávateľ mu môže vyúčtovať zmluvnú pokutu až do 
výšky 332,00 € za každý zistený prípad. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi každé 
použitie požiarneho obtoku a hydrantu. 
6.12. Námietku voči fakturovanej výške vodného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa do 7 
dní po obdržaní dodáv~teľovej faktúry. Na žiadosť odberateľa (vo forme objednávky) môže 
byť správnosť vodomeru preskúšaná, avšak úhradu za vodné je povinný odberateľ povinný 
zaplatiť v stanovenej lehote,· ak nebude dohodnuté inak. Ak sa úradne zistí, že vodomer meral 
v prípustnej tolerancii podľa technickej normy, hradí náklady spojené s demontážou 
vodomeru a jeho preskúšaním odberateľ. Ak sa zistí, že vodomer je nefunkčný z dôvodu, že 
nespÍňa požiadavky stanovené osobitným predpisom (Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov ) alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti 
viac, ako pripúšťa osobitný predpis (Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej .republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole 
v znení neskorších predp~sov.), náklady hradí dodávateľ. Spotreba vody bude upravená o zis
tenú odchýlku podľa „Protokolu o úradnom preskúšaní vodomeru". 
6.13. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi, ani 
ju využívať na vlastnú podnikateľskú činnosť, bez súhlasu dodávateľa. 
6.14. Ak vykoná odberateľ také opatrenia, aby vodomer odber nezaznamenával alebo ho 
zaznamenával nesprávne, prípadne vodomer, alebo plombu poškodil, neohlásil náhodné 
poškodenie, je povinný dódávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 332,00 eur a vod
né vypočítané podľa svetľosti potrubia a tlaku, preukázanej alebo predpokladanej doby odberu 
a účelu použitia. Ak príde k poškodeniu vodomeru bez zavinenia odberateľa, ktoré odberateľ 
riadne nahlási dodávateľovi, účtuje dodávateľ vodné vypočítané z aritmetického priemeru 
odberu vody za rovnaké, obdobie predchádzajúceho roka. 
6.15 . Dodávateľ (resp. nim poverené osoby) je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosť 
(odberné miesto) pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia neoprávnených odberov, 
zistenia porúch a ich odstránenie, zistenia stavu vnútorného vodovodu, zistenia spotreby 
vody, chodu vodomera a kontrolného merania, pričom odberateľ je oprávnený zúčastniť sa na 
týchto kontrolách. Odberateľ je povinný dodávateľovi tento vstup umožniť. V prípade 
nesplnenia tejto povinnosti, sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 332,00 
eur, a to aj opakovane ~ dodáv?.teľ má právo odberateľa technicky úplne odpojiť od dodávky 
vody. 
6.16. Odpočet spotreby vpdy vykoná osoba poverená dodavateľom posledný pracovný deň 
v mesiacoch marec, jún, september a december aktuálneho roka v pracovnej dobe od 7,30 
hod do 15,30 hod. 
6.17. V prípade, že dodávateľ zistí neoprávnený (nepovolený) odber pitnej vody dodávaný 
z verejného vodovodu, je oprávnený odberateľovi uložiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 
eur, ktorá môže byť ukla1aná aj opakovane. Odberateľ je v takomto prípade povinný uhradiť 
dodávateľovi aj hodnotu predpokladanej spotreby vody ako je už uvedené v ods. 6.14. tejto 
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zmluvy. Dodávateľ je oprávnený na zistenie nepovoleného odberu využiť všetky dostupné 
technické prostriedky, pričom v prípade zistenia nepovoleného odberu, odberateľ uhradí 
dodávateľovi všetky náklady spojené s týmto zisťovaním. V prípade zisteného nepovoleného 
odberu je dodávateľ opqívnený okamžite odpojiť odberateľa od verejného vodovodu. 
6.18. Znovuzapojenie na obecriý vodovodný rozvod môže dodávateľ odmietnuť aj v prípade, 
že ide o odberateľa, ktorý má nevysporiadané pohľadávky voči dodávateľovi, z dôvodu neza
platenia dlhu za dodávku vody za predchádzajúce obdobia. 

7. Záverečné ustanovenia 
7.1. Odberateľ je povinný do 30 kalendárnych dní písomne oznámiť skutočnosť, že jeho 
odberné miesto (t.j. domácnosť) sa začalo využívať (tiež) na podnikanie. Za nesplnenie tejto 
povinnosti môže dodávateľ vyúčtovať odberateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 332,00 eur a 
tiež vzniknutú škodu z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti. 
7.2. Odberateľ dáva súhlas dodávateľovi, aby na účely zmluvného vzťahu, vyplývajúceho 
z tejto zmluvy spracúval osobné údaje odberateľa uvedené v tejto zmluve po dobu trvania po 
dobu trvania zmluvného vzťahu. Odberateľ môže tento písomný súhlas odvolať, ak sa 
preukáže, že dodávateľ používa osobné údaje odberateľa mimo dohodnutý účel. 
7 .3. Odberateľ prehlasuje1 že má platný list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, vzťahujúcu sa 
k nehnuteľnosti označenej v tejto zmluve ako odberné miesto, prípadne má súhlas vlastníka 
umožňujúci mu nehnuteľriosť užívať, vrátane práva uzatvoriť túto zmluvu. 
7.4. Na skutočnosti touto zmluvou neupravené sa vzťahujú platné právne predpisy upravujúce 
oblasti dotknuté touto zmluvou, resp. predpisy vydané dodávateľom. Meniť a dopÍňať túto 
zmluvu je možné písomnými dodatkami k nej. 
7.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch, pričom 1 originál zmluvy obdrží dodávateľ a 
1 originál zmluvy obdrží odberateľ. 
7.6. Táto zmluva sa uzatVára na dobu neurčitú. Môže byt' zrušená dohodou zmluvných strán 
alebo podľa čl. 5 tejto zmluvy. 
7.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky '!zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú 
niektoré zákony, v deň .nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta. 

' . v l~- 0- 20 :\" V Zlatych Moravciach dt1~ ~ -· ,: ·: ·"t.: · ·.„„.„.„ 
/ ;; \:' l•" ... . ' í._; "' 

( ~~~:.· ··7 \ \ )•. ·,„ ·-..·-' · .. { ' 
Za dodávateľa: ( ~· < "i \.J , . :\ I 

' '" / j ........ / ' 
. 'I „.„ 1 - /·';··: / 

' . . 1„í .. . • ) ~< '/ 
"':<f::' 1v1 Ci ~;;;./ 

·~~-..„„.-..„„. 

······························ ··· ············ ··· ·· 
Ing. Serafína Ostrihoňoyá 

Primátorka Mesta Zlaté Moravce 
•, 

Za odberateľa: 

/ ' 0 / 
~· / ! CL, 

„ ......• ; .. • . J: ... ~:·:: ...... :'. .. ~ .............. . 
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