
                              Z M L U V A  č.  38 / 2018
 o dodávke vody  z verejného vodovodu uzavretá podľa § 15 ods. 7 písm.  b) zákona č. 442/2002 Z.z. o  

verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v  
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a  Obchodného zákonníka

Dodávateľ:  OBEC KURIMANY
                    Kurimany  56, 054 01
                    v zastúpení starostky obce Anny  Hricovej
                    IČO: 00329291  DIČ: 2020717732
                    bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
                    č. Účtu: 3452153001/5600,  SK20 5600 0000 0034 5215 3001 
Odberateľ:  Ing. Lukáš Russin
                   bytom: Kurimany 95
                   054 01 Kurimany
Miesto odberu: k. ú. Kurimany – stavebný pozemok na parcele C 19/3

                                                                          Úvodné ustanovenia
1.  Dodávateľ vody je vlastníkom verejného vodovodu v obci  Kurimany
2.   Prevádzkovateľom  verejného  vodovodu  je  fyzická,  alebo právnická  osoba   na  základe  zmluvného  vzťahu  s 
vlastníkom verejného  vodovodu a  v  súlade  s  §  5  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”).
3. V súlade  s § 28 ods. 3 zákona odberateľ bude platiť vodné vlastníkovi verejného vodovodu.

                                                                     Predmet  zmluvy
1. Dodávateľ sa  zaväzuje  dodávať pitnú vodu zo svojich zariadení do zariadení odberateľa v kvalite stanovenej STN 
75 711. Odberateľ sa zaväzuje  dodanú vodu odoberať.
2.  Pripojiť nehnuteľnosti odberateľa na verejný vodovod alebo odpojiť ich môže výlučne dodávateľ, alebo s jeho 
súhlasom a podľa  jeho podmienok vlastník:
                                                                          Stanovenie množstva vody
1.  Množstvo dodávanej vody je  stanovené v zmysle § 29 zákona, určuje sa vodomerom umiestneným na prípojke. 

                                                                  Cena, splatnosť a zmluvná pokuta
1. Cena je stanovená  vo výške: 1,- EUR za 1m3 dodanej vody  a nájom vodomeru vo výške  0,50 EUR  za mesiac.
2. Cena je stanovená  v zmysle § 28 ods. 9 zákona  a cenovej kalkulácie Obce Kurimany platnej v čase  uzavretia 

zmluvy. Cena je  uvedená bez DPH  nakoľko  obec nie je  platcom DPH.
3. Odberateľ  súhlasí  s  tým,   že   dodávateľ  môže  písomným oznámením upraviť  cenu  dodávanej  vody a  to  pri 

celoštátnej   úprave  cien vodného pri zmene cenovej  kalkulácie  na výrobu 1m3 pitnej vody z dôvodu  zvýšenia 
energií a iných  nákladových  položiek.

4.  Táto zmluva  je uzavretá na dobu neurčitú  s 1 mesačnou výpovednou dobou.
5.  Odberateľ súhlasí s účtovaním zálohových platieb za vodné. Celkové vyúčtovanie   vodného  po  zohľadnení záloh 

sa vykoná  1x za polrok.  Mesačná záloha  bude uhrádzaná vo výške ..................... Eur.
6.  Odberateľ sa zaväzuje uhradiť cenu  vodného pre  obyvateľstvo  za odobraté  množstvo vody podľa   údajov   na 

vodomere, ak nezaplatí včas  za spotrebu vody a nájom vodomeru po dobe dlhšej ako  30 dní od dátumu splatnosti  
môže dodávateľ vypovedať zmluvu podľa § 32, ods.1 písm. m) zákona.   V takom prípade je výpovedná lehota  15 
dní  a začína plynúť dňom  doručenia výpovede.

7. Odberateľ  vykoná  úhradu   za  spotrebovanú  vodu  a   nájom vodomeru   v  lehote  splatnosti   v  hotovosti   do 
pokladnice obce, alebo  prevodom   na účet  SK20 5600 0000 0034 5215 3001 vedený v  Prima  banke Slovensko, 
a.s. 

8. Ak odberateľ  vykoná také opatrenia, aby vodomer nezaznamenával alebo zaznamenával nesprávne údaje, prípadne 
vodomer alebo plombu poškodil a neohlásil náhodné poškodenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu 
vo  výške  166,-Eur  a  čiastku  vypočítanú  technickým  prepočtom  podľa  svetlosti  potrubia,  preukázanej  alebo 
predpokladanej doby odberu vody.                                                                

                                                                                     Záverečné ustanovenia
Táto zmluva  nadobúda platnosť  podpísaním obidvomi stranami a  účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 
Je vyhotovená  v  2 exemplároch,  z ktorých   jeden obdrží  odberateľ a  jeden dodávateľ.
Obe zmluvné strany  potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojim podpisom. Zároveň zmluvné strany  prehlasujú, 
že  si túto  zmluvu prečítali, že táto  nebola uzatvorená  v tiesni ani za inak  jednostranne nevýhodných podmienok.

       
        V Kurimanoch dňa,  01.10.2018 

   
        .......................................................                                                     .................................................
                        odberateľ                                                                                                dodávateľ


