
Zmluva o dodávke pitnej vody 

a o odvedení odpadových vôd v zmysle Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

Vlastník verejného vodovodu, verejnej kanalizácie:              Obec Oľšavka 

Zastúpená:                                                                                       Jozef Klešč – starosta obce 

IČO:                                                                                                   17083958 

DIČ:                                                                                                    2021272330 

Bankové spojenie:                                                                         VUB Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:                                                                                        33529592/0200 

Odberateľ:                                                              

Meno a priezvisko:                                               PharmDr. Ladislav  O l e j n í k  

Adresa: 

Dodávka vody pre dom/chata/ súpisne číslo  Oľšavka  č. 

 

II. Predmet zmluvy 

     Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. č. 230/2005 

o prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

     Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete 

s vnútorným vodovom 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. Vodovodná prípojka je vodnou 

stavbou podľa zákona č. 364/2004 Zb.  

     Odberateľom vody je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke 

vody s vlastníkom verejného vodovou a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej 

spotreby vody alebo jej dodávky konečnému spotrebiteľovi.  

     Vlastníkom vodovodnej prípojky, alebo kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na 

svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu.  

     Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva 

nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.  

     Vlastník vodovodnej prípojky je povinný: 



- Odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom 

určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu, 

-  Zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu 

pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemuselo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja 

s vodou vo verejnom vodovode 

- Zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady. 

      Kvalita pitnej vody dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú 

bezchybnosť pitnej vody v zmysle platných zákonov. Vlastník verejného vodovodu je povinný 

zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z verejného vodovodu. Je povinný zabezpečiť 

nepretržitú dodávku pitnej vody a po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie 

na verejný vodovod, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s vodovodnou 

sieťou a ak je pripojenie technicky možné.  

 

III.  Cena a platobné podmienky 

     Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vodné vlastníkovi vodovodu. Právo na vodné 

vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené meradlo 

je množstvo dodanej vody určené smernými číslami spotreby vody.  

     Vlastník verejného vodovodu je povinný predložiť odberateľovi alebo producentovi  výpočet 

vodného. Cena za 1m3 na príslušný kalendárny rok  je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví/URSO/.  

     Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady. Ak má 

odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla má právo požiadať vlastníka verejného vodovodu 

o jeho preskúšanie.  Vlastník verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 

zabezpečiť preskúšanie meradla a výsledok oznámiť neodkladne písomne odberateľovi. V prípade 

zistenia nedostatkov je potrebné postupovať podľa  § 31 Zákona č. 442/2002. 

 

IV. Prerušenie  alebo obmedzenie dodávky vody alebo odvádzania vôd 

     Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť  dodávku vody z verejného vodovodu a to z dôvodu 

mimoriadnych udalostí, pri poruche na verejnom vodovode, pri ohrození života a zdravia ľudí alebo 

majetku pri vykonávaní opráv, pri vyhlásení regulačných stupňov, ak neumožní  odberateľ prístup 

k meradlu alebo vodovodnej prípojky , pri preukázaní neoprávneného odberu vody, v prípade 

nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti.  

 

V.  Záverečné ustanovenia 

    Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  Meniť ustanovenia tejto zmluvy je možné po dohode 

oboch zmluvných strán a to len formou písomných dodatkov k zmluve. Zmluvné strany môžu zmluvu 

jednostranne vypovedať. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej 



strane. Pre prípad nedoručenia druhej zmluvnej strane, platia ustanovenia Občianskeho súdneho 

poriadku o doručovaní písomných podaní. 

     Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho mesiaca po 

doručení druhej zmluvnej strane.  

     Pre vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  

     Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a že nebola uzatvorená v tiesni alebo 

za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

s celým jej obsahom zmluvu podpisujú. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 

zmluvné strany obdržia po jednom vyhotovení. Zároveň sa ruší zmluva na dodávku pitnej vody pre 

chatu /dom/ súp. číslo 25  na meno Olejníková Anna z  1.1.2007. 

Oľšavke, dňa  05.09.2016. 

 

 

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

Jozef Klešč – starosta obce                                                     PharmDr. Ladislav Olejník 

          Vlastník vodovodu                                                                        Odberateľ 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 


