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Z M L U V A 
o úhrade nákladov na rozšírenie verejného vodovodu 

 

 

 

I. 
Zmluvné strany 

 

 
 

OPRÁVNENÝ:      Obec Krškany 

                             Malé Krškany 115 

                             934 01 Levice  

                             IČO: 00307157  

                             DIČ: 2021218694   

                             V zastúpení: Ing. Peter Kováčik, starosta obce 

                               /ďalej len „oprávnený“/ 

 

                                a 

 

POVINNÝ:           Ján Kozlík 

                            Nar.:  

                            Bytom: Krškany č. 265  

                            934 01 Levice 
                              /ďalej len „povinný“/ 

 

                                        

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je úhrada nákladov povinného oprávnenému, ktoré vznikli pri 

rozšírení verejného vodovodu na parcele č. 792/77 kat. úz. Veľké Krškany, na základe 

uznesenia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch č. 5/3/2019 zo dňa 04.06.2019 a Zmluvy 

o dielo č. 45475/2019 zo dňa 14.06.2019. 

 

 

III. 

Podmienky zmluvy 
  

3.1 Povinný sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť oprávnenému sumu 12 710,20 € (slovom: 

dvanásťtisícsedemstodesať eur 20/100) za vybudovanie a rozšírenie verejného vodovodu 

na účet: IBAN SK02 5600 0000 0071 1853 1001, kód banky KOMASK2X,  vedenom v  

bankovej inštitúcií Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, pobočka 

Levice, najneskôr do 20.10.2019. 
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VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

4.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

4.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy možno vykonať len so súhlasom oboch zmluvných 

strán. 

 

4.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia. 

 

4.4 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

4.5 Zmluva je vyhotovená vo 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch rovnakej právnej sily, jeden 

rovnopis pre oprávneného, jeden rovnopis pre povinného.  

 

4.6 Účastníci zmluvy zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu 

porozumeli a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 

V Krškanoch, dňa 10.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Oprávnený:                           Povinný: 

 

 

 

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

       Ing. Peter Kováčik                                                                            Ján Kozlík 

             starosta obce                                                                                


