ZMLUVA číslo 001/2012
o dodávke pitnej vody z obecného vodovodu

1. ZMLUVNÉ STRANY
Dodávateľ: Obec Matejovce nad Hornádom, 053 21 Matejovce nad Hornádom 97
zastúpená: Terézia Kočišová, starostka obce
bankové spojenie :PRIMA banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 3424777001/5600
IČO: 00329363
OBERATEĽ: Obec Chrasť nad Hornádom
sídlo odberateľa: 053 63 Chrasť nad Hornádom
zastúpený: Marian Melega, starosta obce
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 3512478001/5600
IČO: 00329177
OBERATEĽ: Obec Vitkovce
sídlo odberateľa: 053 63 Vitkovce
zastúpený :Jozef Olejník, starosta obce
bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 3416515001/5600
IČO: 00329746

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje za nižšie uvedených podmienok uskutočňovať dodávku pitnej vody z
obecného vodovodu do vodovodnej siete odberateľa Obec Chrasť nad Hornádom, ktorá začína od
čísla domu 18 Matejovce nad Hornádom a končí hydrantom v záhrade RD č. 140 a pre odberateľa
Obec Vitkovce , ktorá začína potrubím od ventila v záhrade RD č. 140 po koniec rómskej osady
Obce Vitkovce .
2.2. Odberateľ sa zaväzuje odoberať dodanú pitnú vodu.
2.3. Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z obecného vodovodu do vodovodnej siete
odberateľa.
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
Druh výroby (služieb):
Účel použitia vody:
Miesto odberu pitnej vody:

domácnosti (D) - ostatní odberatelia (P) - iné
sociálne a hygienické účely, iné
Matejovce nad Hornádom, vodovodná šachta pri dome č. 18

4. PRAVÁ A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
4.1. Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku vody do vodovodnej siete odberateľa:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode dodávateľa alebo vodovodných sieti odberateľov,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania pitnou vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody,
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ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám,
ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s technickými podmienkami,
ak neumožní odberateľ dodávateľovi prístup k meradlu
ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky
ak odberateľ do 15 dní nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení,
pri preukázaní neoprávneného odberu vody,
ak odberatelia nezabezpečia odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení,
v prípade nezaplatenie vodného po dobu dlhšiu ako 25 dní po dobe splatnosti,
v prípade neplnenia iných povinnosti odberateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona 442/2002 Z. z.
v znení novších zmien a doplnkov, alebo z tejto zmluvy.
4.2. V prípade obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody odberatelia sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou,
4.3 Dodávateľ je povinný bezodkladne odstrániť príčinu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody podľa
odseku 1 písm. b) až d) a bezodkladne obnoviť dodávku vody do 48 hodín. Ak tato lehota nebude dodržaná dodávateľ zabezpečí bezodplatne pitnú vodu pre odberateľov s tým, že prepravu pitnej vody si
zabezpečuje odberateľ na vlastné náklady.
4.4. Dodávateľ je povinný odberateľovi oznámiť:
a) najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu podľa
odseku 1 písm. f) až m),
b) najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu
s uvedením doby trvania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác podľa odseku 1 písm. .
4.5. Dodávateľ zodpovedá za hygienickú nezávadnosť a kvalitu pitnej vody pred vtokom do vodovodnej
siete odberateľov.
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

5. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.10.2012
6. CENA, FAKTURÁCIA A PLATENIE
6.1.Cena za dodané množstvo pitnej vody sa stanovuje rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví číslo 0169/2012/V zo dňa 19.06.2012 0,4179 € za m3. Množstvo odobranej pitnej
vody sa stanoví ako rozdiel medzi stavom vodomeru vo vodovodnej šachte pri dome č.18 v
Matejovciach nad Hornádom a stavom vodomeru Obec Vítkovce.
6.2. Dodávky pitnej vody z obecného vodovodu, uskutočňované podľa tejto zmluvy, sa fakturujú mesačne a
hradia v zmysle platných predpisov, v cenách vodného platných vo fakturačnom období a skutočne odobratého množstva.
6.3. Faktúra je splatná do 25 kalendárnych dní od jej odoslania. Ak odberateľ preukáže, že zavineným
konaním tretej osoby faktúra nebola včas doručená, dodávateľ nebude požadovať úhradu úrokov z omeškania podľa odseku 6.4. tejto zmluvy. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie obsahových náležitostí, po jej opätovnom odoslaní začína plynúť nová lehota splatnosti.
6.4. Ak odberateľ mešká so splatením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6.5. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry (dohodnutý spôsob úhrady - príkazom na úhradu).

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú včas informovať druhú zmluvnú stranu o zmenách všetkých
náležitostí uvedených v tejto zmluve.
7.2. Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, alebo ak nebudú dodržané zmluvou stanovené
podmienky, môžu zmluvné strany od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť doručené druhej
strane najneskôr 30 dní pred požadovaným skončením dodávky a odberu pitnej vody.
7.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
7.4. Meniť prípadne dopĺňať zmluvu je možné výlučne formou písomných dodatkov vzájomne
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odsúhlasených a potvrdených oboma zmluvnými stranami.
7.5. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými platným právnymi
predpismi a to najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
7.6. V prípade poruchy na obecnom vodovode dodávateľa, dodávateľ nebude zabezpečovať náhradnú dodávku
pitnej vody.
7.7. Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

V Matejovciach nad Hornádom, dňa 21. 9. 2012

Dodávateľ:
Terézia Kočišová
starostka obce
Matejovce nad Hornádom

Odberateľ:
Marian Melega
starosta obce
Chrasť nad Hornádom
Odberateľ:
Jozef Olejník
starosta obce
Vitkovce

:
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