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ZMLUVA č.  110/2012 

 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd 
 uzavretá podľa zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2011 Z.z. o regulácii sieťových odvetví  v znení neskorších predpisov  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

článok 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Dodávateľ :           Obec Zborov     

      Zastúpený:            Lukáč Ján, starosta obce 

      IČO :           322  741 

      Bankové spojenie:            VÚB Bardejov 

      Číslo účtu:           726 522/0200 

      Telefón:                             054-4798 306,  0902 176 309   

 

1.2. Odberateľ (producent):     Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  

       Sídlo:                                 Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica  

       Zastúpený:                        Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy 

       IČO:                                42499500 
       Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica                                              

       Číslo  účtu:                            7000437837/8180   

       Fakturačná adresa :                Mierová 23, 815 11 Bratislava 

                                             

článok 2 

PREDMET ZMLUVY 
2.1 Predmetom zmluvy je: 

a) dodávka pitnej vody z verejného vodovodu 

b) odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

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

prípojky. 

2.3 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných 

zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. 

článok 3 

VODNÉ A STOČNÉ 

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

kanalizáciou platí producent dodávateľovi stočné. 

3.2 Cena za výrobu a dodávku  pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody je schválená 

Obecným zastupiteľstvom. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene vodného a stočného 

určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví  , prípadne iných právnych predpisov , vodné a stočné 

sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oprávnenými osobami 

oboch zmluvných strán. V čase uzatvorenia tejto zmluvy je cena: 

a.) za výrobu a dodávku pitnej vody /vodné/     0,42 Eur/m3   

b.) za odvádzanie a čistenie odpadových vôd /stočné              0,50 Eur/m3              

Zmluvné strany nie sú platcami DPH. 

3.3 Podkladom pre zaplatenie vodného a stočného je daňový doklad – faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní 

odo dňa doručenia odberateľovi/producentovi. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, má  
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dodávateľ právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

3.4 Fakturácia vodného sa bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, prípadne ak nie je 

množstvo merané, stanoví sa množstvo dodanej vody výpočtom na základe smerných čísel spotreby 

vody. Fakturácia stočného sa bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, ak nie je množstvo 

odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa 

do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia  odobral z verejného vodovodu, 

s pripočítaním množstva vôd získaných z iných zdrojov (vlastná studňa).  

 

článok 4 

ODBERNÉ MIESTA 

4.1 Odberné miesta /číslo odberného miesta, obec, ulica, číslo domu, identifikácia odberu/ 

Adresa  OM: Zborov ,  Ul. SNP 524/27 

Číslo   OM  : 110 

Fakturácia – vodné :  Áno                   stočné: nie 

 

článok 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmluva zaniká písomnou výpoveďou odberateľa uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty odo dňa jej 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

5.2 Odberateľ je povinný dodávateľovi oznámiť nové údaje súvisiace s odberom vody a odvádzaním 

odpadových vôd. V prípade ich neoznámenia odberateľ zodpovedá za vzniknutú škodu. 

5.3 Odberateľ je povinný dodávateľovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod, 

resp. kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej prevádzky, opravy, údržby, zistenia stavu 

meradla, resp. jeho technického stavu, opravy, výmeny, demontáže alebo montáže kontrolného meradla. 

Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť o oznámiť zistenú poruchu na 

vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojke, vrátane poruchy na meradle. 

5.4 V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a neoprávneného vypúšťania odpadových 

vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25 zákona č.442/2002 Z.z. je dodávateľ oprávnený od odberateľa 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 332,00 Eur. Tým nie je dotknuté právo na náhradu 

škody. 

5.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti podľa tejto zmluvy sa za obdobie  od 

01.01.2013do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy spravujú ustanovenia tejto zmluvy. 

5.6 Zmluvné strany sa podľa § 262 ods.1 z č.613/1991 Zb. Obchodný zákonník dohodli, že ich záväzkový 

vzťah sa spravuje Obchodným  zákonníkom. 

5.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

5.8 Odberateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov. 

 

 

V Zborove dňa 14.2.2013                   V Bratislave dňa 8.2.2013 

Dodávateľ:                                                                   Odberateľ: 

----------------------------------------               --------------------------------------   
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Ján Lukáč                                                                            Ing. František Imreczestarosta obce                                                                               

prezident finančnej správy 

 

 

                                                               


