
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 32
uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

medzi

Dodávateľom:

Obec Brestov
Brestov č. 99, 082 05 Šarišské Bohdanovce, IČO: 00326844
bankové spojenie: SK05 560000000005 71747001
za ktorú koná: Jozef Šoltés - starosta

/d'alej len .Dodávateľ"I
a

Odberateľom:

Meno a priezvisko: Fleischerová Blanka-------Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:

/d'alej len "Odberatel"/

za týchto podmienok:

Článok l.
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na území obce Brestov
pre odberné miesto Odberateľa, špecifikované v čl. ll. tejto Zmluvy za podmienok a za cenu (vodné) podľa
tejto Zmluvy pre účely konečnej spotreby vody.

1.2. Dodávka vody je splnená vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom
a v prípade, ak meradlo nie je na vodovodnej prípojke osadené, vtokom vody do hlavného uzáveru
pripojeného odberného miesta.

Článok II.
Odberné miesto

2.1. Údaje o odbernom mieste sú nasledovné:
a) adresa odberného miesta: Brestov;
b) číslo vodomeru: .

Článok III.
Vodné

3.1. Za dodávku vody sa Odberateľ zaväzuje Dodávateľovi platiť vodné vo výške stanovenej vo
všeobecne záväznom nariadení obce platnom v príslušnom roku, ktorým v čase uzatvorenia tejto Zmluvy je
Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 1/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného
vodovodu, určené v súlade s cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu siet'ových odvetví o maximálnej
výške ceny vodného, t.j. vo výške 0,35 EUR za l m". Dodávateľ je oprávnený zmeniť výšku vodného
podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o maximálnej výške ceny vodného
platného na príslušný rok.

3.2. Množstvo dodanej vody sa určí na základe stavu zisteného vodomerom a v prípade, ak nie je
dodané množstvo vody merané vodomerom, množstvo dodanej vody sa určí smernými číslami spotreby
vody. Odpočet vody z vodomeru sa vykonáva zvyčajne jedenkrát ročne s vyúčtovaním spravidla ku dňu
31.5. daného kalendárneho roka.

3.3. Podkladom pre zaplatenie vodného je daňový doklad - faktúra vystavená Dodávateľom
Odberateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Fakturačné obdobie je 12 kalendárnych
mesiacov s tým, že v prípade riadneho odpočtu podľa bodu 3.2. Zmluvy je ním obdobie od vykonania
riadneho odpočtu, spravidla od 1.6. príslušného kalendárneho roka do 31.5. nasledujúceho kalendárneho
roka, resp. do dňa vykonania riadneho odpočtu v nasledujúcom kalendárnom. Dodávateľ je oprávnený
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vykonať mimoriadny odpočet kedykol'vek v priebehu fakturačného obdobia a na základe tohto odpočtu
vystaviť Odberatel'ovi mimoriadnu faktúru.

3.4. Odberatel' je povinný okrem vodného uhrádzať Dodávateľovi aj ďalšie poplatky za súvisiace
úkony a služby uvedené v príslušnom všeobecne záväznom nariadení obce platnom v príslušnom roku,
ktorým je v čase uzatvorenia tejto Zmluvy je Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov Č. 1/2018 o
podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.

IV.
Ostatné dojednania

4.1. Odberateľ je povinný dodržiavať okrem podmienok dodávky vody uvedených v tejto Zmluve
všetky ostatné podmienky a povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných nariadeniach obce Brestov,
týkajúcich sa dodávky vody a v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu.

4.2. Odberateľ je povinný umožniť Dodávateľovi v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť
pripojenú na verejný vodovod za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia
stavu vodomeru alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva
a kvality pitnej vody alebo zistenia technického stavu vodovodnej prípojky za tým účelom poskytnúť
Odberateľovi potrebnú súčinnosť.

4.3. V prípade neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu podľa § 25 ods. 1 zákona
č.442/2002 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách alebo v prípadoch neoprávnenej
manipulácie s vodomerom je Dodávateľ oprávnený od Odberateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 300 EUR za každý jeden zistený prípad zvlášť s tým, že právo Dodávateľa na náhradu škody
týmto nie je dotknuté. Podkladom pre zaplatenie zmluvnej pokuty je faktúra vystavená Dodávateľom s
lehotou splatnosti 14 dní odo dňajej doručenia.

4.4. Odberateľ je povinný bezodkladne písomne Dodávateľovi oznámiť každú poruchu alebo vadu
vodomeru. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy vodomeru, vypočíta sa
množstvo odberu vody podľa § 30 ods. 4 zákona Č. 442/2002 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.

4.5. Reklamácie vád vodomeru alebo iných vád je Odberateľ oprávnený uplatniť u Dodávateľa
písomne bezodkladne po zistení vady; v prípade reklamácie vystavenej faktúry najneskôr však do dňa jej
splatnosti. Pri reklamácii vodomeru sa postupuje podľa § 30 a nasl. zákona Č. 442/2002 Z.z., o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.

4.6. Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z dôvodov podl'a § 32 zákona Č.
442/2002 Z.z., o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Dodávateľ nezodpovedá za škodu
ani ušlý zisk vzniknuté prerušením alebo obmedzením dodávky pitnej vody alebo poklesom tlaku vody
z dôvodov podľa predchádzajúcej vety.

4.7. V prípade, ak má Odberateľ požiadavky na množstvo vody, tlak, kvalitu vody alebo nepretržitý
čas dodávky vody, ktoré presahujú možnosti dodávky verejným vodovodom, najmä z dôvodu výškovej
polohy odberného miesta, kapacity verejného vodovodu a jeho tlakových možností alebo nadmerného
odberu vody z verejného vodovodu, Dodávateľ nezodpovedá za výpadky, prerušenie alebo obmedzenie
dodávky vody ani akékoľvek škody vzniknuté v ich dôsledku. Ak to technické podmienky verejného
vodovodu umožňujú Odberateľ je oprávnený s predchádzajúcim písomným súhlasom Dodávateľa splnenie
týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

V. 
Trvanie zmluvy

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto Zmluvu je možné ukončiť na základe dohody
Zmluvných strán, písomnou výpoveďou Zmluvy alebo písomným odstúpením od tejto Zmluvy
ktorejkoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy.

5.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto Zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou
doručenou druhej zmluvnej strane aj bez uvedenia dôvodu s 1 - mesačnou výpovednou lehotou, ktorá
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

5.3. Zmena vlastníckeho práva k odbernému miestu nespôsobuje zánik tejto Zmluvy a v prípade, ak
Odberateľ z tohto dôvodu Zmluvu neukončí jeho povinnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy naďalej trvajú.

VI.
Záverečné ustanovenia

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Dodávateľa www.brestov.ocu.sk.
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6.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú podobu potvrdenú oboma zmluvnými
stranami, inak sú neplatné.

6.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo
strán obdrží po jednom origináli.

6.4. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 442/2002 Z.z.,
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona Č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník
a všeobecne záväzných nariadení obce Brestov, týkajúcich sa dodávky pitnej vody v platnom zneni.

6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, a že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Obsah zmluvy na dôkaz svojho
súhlasu zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.

V Brestove, dňa oo oo oo oo oo oo oo.


