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ZMLUVA č. 7/2021 

 

o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu v obci Hrubý Šúr uzavretá na základe Odchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VV a VK“). 

1. Zmluvné strany 

Dodávateľ:  Obec Hrubý Šúr 
zastúpená Ing. Adriánom Takácsom – starostom obce 
IČO: 00305987 
Číslo účtu: 6602497111, UniCredit Bank 
IBAN: SK25 1111 0000 0066 0249 7111 

Odberateľ:  

 Judit Baráth 

                        Hrubý Šúr 147 

 č. p. 119/13 
 číslo meradla: 20 12056061 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu za odplatu – vodné. 

2.2 Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej 
prípojky. 

3. Práva a povinnosti dodávateľa 

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu. 

3.2. Dodávateľ má právo prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z nasledujúcich dôvodov: 
a. ak zariadenie odberateľa nevyhovuje technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom 

vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku, 
b. ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými technickými 

podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku, 
prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, 

c. ak neumožní odberateľ dodávateľovi prístup k meradlu alebo k vodovodnej prípojke 
d. ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky, 
e. ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na vodovodnej 

prípojke v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni, 



f. pri preukázaní neoprávneného odberu vody, 
g. v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, 
h. v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, všeobecných 

obchodných podmienkach Obce Hrubý Šúr a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z 
prevádzkového poriadku verejného vodovodu, i. v prípade, že o prerušenie požiada odberateľ a 
technické podmienky to umožňujú 

i.  ďalších dôvodov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Obce Hrubý Šúr pre dodávky 
vody z verejného vodovodu (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.   

3.3. Obnovenie dodávky vody podľa predchádzajúceho odseku vykoná dodávateľ po preukázaní odstránenia 
príčin, pre ktoré bola dodávka prerušená a po uhradení poplatku za prerušenie dodávky pitnej vody a 
poplatku za obnovenie dodávky pitnej vody v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Obce. 

3.4. V prípade zistenia odberu v rozpore so zmluvou, ak je odber pred meradlom, ak je odber s používaním 
meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva, ak je odber s používaním 
meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii je odberateľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu zakotvenú v čl. XII VOP a nahradiť spôsobenú škodu vo výške odplaty zistenej 
technickým prepočtom. 

 

4. Práva a povinnosti odberateľa 

4.1. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi alebo ním povereným osobám vstup na nehnuteľnosť k 
zisteniu stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu 
na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na meradle, dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k 
jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle, neodkladne odstrániť prekážky, 
ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, vykonať opatrenie priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené. 

4.2. Pri hlásení zmeny zmluvnej strany sa odberateľ zaväzuje oznámiť dodávateľovi v dodatku k zmluve 
(dodatok obdrží u dodávateľa ) presnú adresu nového odberateľa a stav na vodomere ku dňu odhlásenia 
vodomeru. 

5. Doba platnosti zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 12.3.2021 

6. Fakturácia a platenie  

6.1. Odplata za dodávku vody – vodné bude odberateľ uhrádzať formou faktúry vystavenej na základe 
odpočtu.  

6.2. Termín odpočtu meradiel: do 31. augusta kalendárneho roka. 
6.3. Dodávky vody z verejného vodovodu, uskutočnené podľa tejto zmluvy, sa fakturujú a hradia v zmysle 

platných predpisov podľa ceny vodného vo fakturovanom období a skutočne odobratého množstva 
(prípadne technickým prepočtom). 

6.4. Cenu vodného určí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojím rozhodnutím na dané obdobie. 

6.5. Faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní od jej vystavenia. 

6.6. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru:  

        - bankovým prevodom  

        - poštovou poukážkou 

        - hotovostným vkladom v banke 

        - v hotovosti na obecnom úrade 



7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú včas informovať druhú stranu o zmenách všetkých náležitostí uvedených 
v tejto zmluve. 

7.2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených vo VOP. Odstúpenie musí byť 
písomné a musí byť doručené druhej strane. 

7.3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom a účinnosť dňom nesledujúcim po jej zverejnení. 

7.4. Meniť prípadne dopĺňať zmluvu je možné výlučne formou písomných dodatkov vzájomne odsúhlasených 
a potvrdených oboma zmluvnými stranami. 

7.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia VOP, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a 
to najmä zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 

7.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ a jedno  
vyhotovenie odberateľ. 

 

V Hrubom Šúre dňa:                                                              V Hrubom Šúre dňa:                                                            

Za dodávateľa:  Za odberateľa: 

 

 

   Ing. Adrián Takács, starosta obce 


