
Zmluva   č. 70/2010/V  o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu Čingov, 
Uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciaách a o zmene a doplnení zákona č. 

276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

                                                                        
 
 

1. Zmluvné strany 
 
Dodávateľ:            Obec S m i ž a n y , námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany 
                              zastúpený Ing. Michalom Kotradym,  starostom obce   
                              IČO:  00691721 
                              Bankové spojenie: VÚB a.s. Sp. N. Ves,  č.ú.: 22424592/0200 
 
Odberateľ:             Peter Abrányi,   č. OP:  
                              Adresa: 052 01 Spišská Nová Ves 
 
 

2. Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 
  
2.1. Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody z vodovodu Čingov a záväzok odberateľa za poskytnuté plnenie   
       zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku vody.      
2.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť kvalitu dodávanej pitnej vody podľa platnej legislatívy. 
2.3. Vlastník vodovodu: Obec S m i ž a n y , námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany 
                                       zastúpená  Ing. Michalom Kotradym,  starostom obce   
                                       IČO:  00691721 
                                       Bankové spojenie: VÚB a.s. Sp. N. Ves,  č.ú.: 22424592/0200 
2.4. Prevádzkovateľom vodovodu je  AQUASPIŠ, spol. s r.o. ,Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
 

3. Meranie množstva odobratej vody 
 

 3.1. Účel použitia vody:  Prevádzka súkromnej chaty 
3.2. Odberné miesto:     Čingov – chata č. 70 
        Spôsob merania množstva dodanej vody: vodomerom č:   3778995-80                             s meraním v m3.  
        Vodomer nainštalovaný dňa:  3.6.1999                                          Stav vodomera k  1.8.2010:  351 m3  

            Vykonávanie odpočtov:       ročne – najneskôr do 31. 12. kalendárneho roka 
 

4. Neoprávnený odber vody  
 
4.1. Za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu sa považuje, ak poškodenie meradla spôsobil odberateľ   
       alebo ak odberateľ používa  poškodené meracie zariadenie aj po zistení poškodenia. 
4.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad neoprávneného odberu vody podľa bodu 4.1. na zmluvnej pokute vo   
       výške 140 €   bez DPH za každé meracie zariadenie. 

 
5. Ceny 

 
5.1. Za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu platí odberateľ dodávateľovi vodné.   
5.2. Vodné, platné ku dňu uzatvorenia zmluvy je podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.   
       0153/2010/V   

1,0068 €/ m3 bez DPH. 
5.3. Ak bude po dobu platnosti zmluvy dodávateľovi, podľa predpisov upravujúcich vecnú reguláciu vodného    
       a stočného, schválená alebo určená iná cena,  platí za dohodnutú cena vodného, ktorú dodávateľ   
       odberateľovi s odkazom na rozhodnutie regulačného úradu oznámi. V prípade ukončenia cenovej regulácie   
       sa použije posledná regulovaná cena až do doby, kým sa zmluvné strany nedohodnú na jej zmene.       



 
6. Podmienky pre odber vody 

 
6.1. Odberateľ musí mať voľne prístupnú odbernú šachtu vhodne upravenú pre možnosť vykonávania odpočtu. 
       V prípade, ak je šachta uzamknutá, poskytne odberateľ 1 kľúč Obecnému úradu v Smižanoch (ďalej len   
       OcÚ) pre možnosť vykonania odpočtu  i kontroly. Šachta musí byť zakrytá poklopom, ktorým je možné dobre 
       manipulovať. 
6.2. Odberateľ je povinný umožniť odpočet resp. nahlásiť stav vodomeru (osobne alebo písomne)  dodávateľovi.   
 

 
7. Platby za odber vody. 

 
7.1. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra splatná bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet  
       dodávateľa.  Odberateľ sa  zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od dňa doručenia. Pri  pochybnostiach sa  
       má za to, že faktúra bola odberateľovi  doručená tretí deň po  odoslaní. Pri osobnom nahlásení stavu   
       vodomera   vystaví pracovník OcÚ doklad o odpočte vodomeru priamo odberateľovi, na  základe ktorého 
       uhradí odberateľ stanovenú sumu priamo v pokladni OcÚ v Smižanoch. 
7.2. Odberateľ uhradí dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň   
       omeškania. 
7.3. Ak faktúra nebude uhradená v lehote podľa bodu 7.1., dodávateľ  môže prerušiť dodávku vody. 
7.4. Odberateľ je povinný uhradiť náklady spojené s prerušením a obnovením dodávky vody. 
 

8. Doba platnosti zmluvy 
 

 8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu  neurčitú. 
 
 

9. Záverečné ustanovenia 
  
9.1. Zmluvné strany sú povinné sa včas informovať o zmenách  všetkých náležitosti uvedených v tejto zmluve. 
9.2. Návrh o úpravu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy predkladajú  zmluvné strany formou dodatkov  
       (mimo bodu 5 ). 
9.3. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína   
        plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po obdržaní výpovede jednou zo zmluvných strán. 
9.4. Zmluva je spísaná v 2 vyhotoveniach  /1 x dodávateľ,1 x  odberateľ/. 
9.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
9.6. Podpísaním tejto zmluvy sa ruší zmluva č. 70/ 2009 o dodávke vody. 
 
 
V Smižanoch dňa  1.8.2010 
 
 
 
 
 
 
 
           ..................................................                                          ................................................... 
                             Dodávateľ                                                                         Odberateľ 
 


