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Číslo zmluvy:575/2022 
 

ZMLUVA 
o dodávke vody z verejného vodovodu 

uzavretá podľa zákona č. 442/2002Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
 
 

Článok 1 

Zmluvné strany 
 

1. Dodávateľ: 
Názov: Obec Jarovnice 
v zastúpení: Mgr. Florián Giňa– starosta obce 
Sídlo: 082 63 Jarovnice 223 
IČO: 00327212 
DIČ: 2020711528 
 

a 
 

2. Odberateľ: 
Meno a priezvisko (Názov): Anna Giňová 
Adresa (Sídlo): Jarovnice 575 

Dátum narodenia (IČO):  
Adresa odberného miesta: Jarovnice  575 
Číslo vodomeru:  
 

Článok 2 

Úvodné ustanovenie a predmet zmluvy 
 
(1) Vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu je obec Jarovnice. 
 
(2) Predmetom zmluvy je dodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody. 
 
(3) Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do 
vodovodnej prípojky. 
 

Článok 3 

Určenie množstva dodanej vody, vodné, platobné podmienky 
 
(1) Množstvo dodávanej vody sa určí vodomerom – odpočtom z meradla (t. j. odpočtom stavu 
vodomeru umiestneného na vodovodnej prípojke) dvakrát ročne: k 30.06. a k 31.12. 
 
(2) Za dodávku vody je odberateľ povinný platiť dodávateľovi vodné. Výšku vodného ustanoví 
Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach v súlade s Potvrdením o cene, ktoré obci vydá Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví. V čase uzavretia tejto zmluvy je výška vodného 0,50 € / m3. 
 
(3) Počas trvania zmluvného vzťahu môže v budúcnosti dôjsť k zmene vodného, a to na základe 
uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré bude v súlade s Potvrdením o cene, vydaným Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví. Dodávateľ oznámi prípadnú zmenu ceny vodného, ako aj dátum 
platnosti tejto zmeny, formou informácie spôsobomi obci obvyklým (najmä oznámenie na úradnej 
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tabuli, písomné oznámenie odberateľovi, vyhlásenie v obecnom rozhlase a pod.). Takto zmenenú 
cenu vodného sa odberateľ zaväzuje akceptovať. 
 
(4) Dátum prihlásenia odberu: 1.1.2022 
 
(5) Odberateľ je na základe vyúčtovania, vystaveného dodávateľom, povinný vykonať úhradu v 
lehote splatnosti, a to prevodom na účet dodávateľa alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu. 
 
(6) V prípade neuhradenia vyúčtovania v lehote splatnosti má dodávateľ právo požadovať od 
odberateľa úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
(7) V prípade, ak odber vody z verejného vodovodu so súhlasom dodávateľa fakticky nastal pred 
dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnuté 
plnenie na základe vyúčtovania, vystaveného dodávateľom. 
 
(8) V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu podľa § 25 zákona je dodávateľ 
oprávnený od odberateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 331,94 € za každý zistený 
prípad porušenia. 
 
(9) Osoby poverené dodávateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na pozemok 
odberateľa a do objektu odberateľa na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, 
zistenia stavu meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania 
kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a na 
kontrolu činností a monitoringu v ochranných pásmach vodárenského zdroja; pričom odberateľ má 
právo byť osobne prítomný. Odberateľ je povinný takýmto osobám dodávateľa tento vstup umožniť; 
v prípade nesplnenia tejto povinnosti má dodávateľ právo prerušiť odberateľovi dodávku vody a 
môže mu uložiť zmluvnú pokutudo výšky 331,94 €. 
 
(10) Odberateľ nesmie žiadnym spôsobom do meradla a jeho plomby zasahovať ani vykonávať na 
nich akékoľvek úpravy; rovnako nesmie umožniť vykonávať takéto úpravy ani žiadnym 
neoprávneným osobám. V prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný zaplatiť dodávateľovi 
zmluvnú pokutu do výšky 331,94 €. 
 
(11) Zaplatením pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu 
škody. 
 
(12) Pri zmene odberateľa, alebo pri skončení odberu vody, je odberateľ povinný označiť nového 
odberateľa a umožniť dodávateľovi vykonať odpočet. Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný 
platiť dodávateľovi vodné až do uzavretia zmluvy medzi dodávateľom a novým odberateľom. Tým nie 
je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody. 
 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Táto zmluva môže byť ukončená výpoveďou, uplynutím doby jej platnosti (ak bola dohodnutá 
na dobu určitú), dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy podľa platných právnych 
predpisov. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej 
strane. 
 
(2) Odberateľ podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov 
dodávateľom, uvedených v tejto zmluve za účelom vedenia evidencie dodávateľa a plnenia 
ustanovení tejto zmluvy. 
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(3) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
(4) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 1 
vyhotovení. 
 
(5) Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte vyhotovení ako táto 
zmluva. 
 
(6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa. 
 
 
V Jarovniciach, dňa 7.1.2022 
 
 
 
 
 
 ........................................... .............................................. 
 Za dodávateľa Za odberateľa 
 Mgr. Florián Giňa  
 starosta  
 
 


