
 
 

Zmluva o dodávke vody. 
 
Vlastník vodovodu:  
Obec Široké, zastúpená starostom obce Ing. Stanislavom Bartošom 
 082 37 Široké 118 
 IČO: 00327832 
 DIČ: 2020548189     
 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.,      
 Číslo účtu :0503276308/0900    IBAN: SK0809000000000503276308 
(ďalej vlastník) 
                                                                
Odberateľ:      
Daniela Tomková 
 nar.:22.3.1958 

Prechodný pobyt: 082 37 Široké 144 

     (ďalej odberateľ) 
                                                                                                                                                                                             

I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody k rodinného domu s.č. 144, postavenému  na 
pozemku  KN C parcelné číslo 295/1, za účelom bežnej prevádzky domácnosti.  Množstvo 
dodanej vody je určené samostatnými meradlami  umiestnenými v šachte. Dodaná voda nesmie 
byť použitá ako závlahová voda a na umývanie motorových vozidiel.  

 
II.  

Cena a platobné podmienky 
 

1. Maximálna cena za dodávku vody z verejného vodovodu (vodné) je určená úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví a uznesením obecného zastupiteľstva pre príslušný 
kalendárny rok.  

2.   Pri zmene ceny vodného podľa nového cenového výmeru sa cena bude meniť bez zmeny  
       zmluvy.  
3.   Podkladom pre zaplatenie vodného je faktúra vystavená vlastníkom vodovodu.  

        4.  V prípade poruchy vodomera  bude odberateľovi vyfakturovaná priemerná spotreba    
             z troch predchádzajúcich fakturovaných období. 

 
III. 

Povinnosti vlastníka  
 

       1.  Kedykoľvek poskytnúť odberateľovi údaje o kvalite pitnej vody / výsledky štvrťročných    
             rozborov ŠZÚ Prešov/. 
       2.   Výpadky v dodávke vody ohlásiť odberateľovi osobne, alebo miestnym rozhlasom. 
       3.   Robiť odpočty vodomerov a vystavovať faktúry – odpočtové cykly: raz ročne 
 

IV. 
Povinnosti odberateľa 

 
      1.   Dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu. 
      2.   V nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na  
             nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod, za účelom   zabezpečenia spoľahlivej funkcie  



             verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby, výmeny,  
             kontrolného merania a to aj bez účasti  odberateľa – vlastníka nehnuteľnosti.  
        3.  Oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej prípojke, vrátane poruchy na  
              meradle. 
       4.  Dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, alebo k neoprávnenému zásahu na meradle.  
       5. Neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä  
            neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo  
            umiestnené. 
      6.  Oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  
            pripojenej na verejný vodovod. 
      7.  Platiť za dodanú vodu  na základe vystavenej faktúry v stanovenej dobe splatnosti.   
      8. Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu  
           z verejného vodovodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu   
          ďalšiemu odberateľovi.  

 
V. 

Záverečné ustanovenia 
 

           1.   Ak odberateľ nezaplatí za odobratú vodu ani na upomienku, alebo bude odoberať vodu  
                mimo  vodomer, prevádzkovateľ bez ďalšieho upozornenia preruší dodávku pitnej vody.  
           2.   V prípade zistenia odberu vody mimo vodomer vyrúbe prevádzkovateľ odberateľovi  
                 pokutu vo výške 33 €. 
            3.  Vlastník verejného vodovodu a prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk  
                  vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody  
                  z dôvodu mimoriadnej udalosti, alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ  
                  oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť (§ 32 zákona NR SR č.  442/2002  
                 o verejných vodovodoch…..). 
           4.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo regulácie dodávok vody. 
           5.   Dňom účinnosti zmluvy sa ruší Zmluva o distribúcii vody zo dňa 21.11.2011  pre 
                  odberateľa: Ján Baloga, bytom Víťaz 19. 
           6.  Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú  

stranu.  
         7.   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po  
                   zverejnení na webovej stránke obce.  
. 

 
Počiatočný stav vodomera:  0 
                                                      
                     28.7.2021                                                                                 28.7.2021    
V Širokom ...............................                                                                           V Širokom ......................................... 
 
 
 
Štatutárny zástupca vlastníka:                                                           Odberateľ: 
 
Ing. Stanislav Bartoš                                                                                  
starosta obce 
 

 

 

 
 


