
 

Zmluva č. 313002020 
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd  uzavretá podľa § 15 ods. 7 písm. b) §16 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 Hurbanova Ves 

903 01 Hurbanova Ves 48 

zastúpený Ing. Ľubomírom Petrákom, CSc. - starostom obce 

IČO 00305995 

IČ DPH SK2021006669 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. Bratislava,  

IBAN SK14 3100 0000 0041 1012 5734 

 

Odberné miesto: Hurbanova Ves, parc. č. 102/47, 102/101 

 

Odberateľ: Vlastník nehnuteľnosti: 

MUDr. Viktor Jankó  MUDr. Viktor Jankó  

Horné Janíky 152, 930 39 Janíky Horné Janíky 152, 930 39 Janíky 

  

 LV č.493 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1.) Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Hurbanova Ves je Obec Hurbanova 

Ves. 

2.) Prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je vlastník verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie alebo 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.) Na zabezpečenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a zabezpečenia odvádzania odpadových 

vôd do verejnej kanalizácie uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o dodávke pitnej vody 

a odvádzaní odpadových vôd (ďalej len „Zmluva“), ktorej súčasťou sú Všeobecné zmluvné 

podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VZP“). 

 

II. Predmet zmluvy 

1.) Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie: 

a) dodávky pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len „dodávka vody“), 

b) odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie a čistenia odvádzaných odpadových vôd 

(ďalej len „odvádzanie odpadových vôd“). 

2.) Vlastník nehnuteľnosti svojim podpisom na tejto zmluve súhlasí s: 

a) pripojením odberateľa na verejný vodovod a/alebo verejnú kanalizáciu, 

b) prerušením alebo obmedzením dodávky vody z verejného vodovodu a/alebo odvádzaním 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie pre odberné miesto v prípade, že odberateľ je 

v omeškaní s platením ceny za dodávku vody z verejného vodovodu (ďalej len „vodné“) a/alebo 

ceny za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a čistenie odvádzaných 

odpadových vôd (ďalej len „stočné“). 

 

III. Stanovenie množstva dodávanej vody a odvádzaných odpadových vôd 

1.) Množstvo dodávanej vody a odvádzaných odpadových vôd sa zistí podľa ustanovení uvedených vo 

VZP.  

2.) Ak nie je možné zistiť množstvo odvádzanej vody meraním alebo iným spôsobom uvedeným vo 

všeobecne záväznom predpise, zistí sa množstvo odvádzaných odpadových vôd odborným výpočtom 

overeným prevádzkovateľom. 



Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, 

Nórskeho finančného mechanizmu 

a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
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IV. Vodné a stočné 

1.) Odberateľ sa zaväzuje za odobratú vodu z verejného vodovodu platiť dodávateľovi vodné podľa 

podmienok uvedených vo VZP. 

2.) Odberateľ sa zaväzuje za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a čistenie 

odvádzaných odpadových vôd platiť dodávateľovi stočné podľa podmienok uvedených vo VZP. 

 

V. Ukončenie Zmluvy 

1.) Zmluva zaniká: 

a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, 

b) dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od Zmluvy dodávateľom, tak ako je uvedené vo VZP, 

d) výpoveďou Zmluvy danou odberateľom, tak ako je uvedené vo VZP, 

e) ak tak ustanovuje zákon alebo osobitný právny predpis. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1.) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú VZP. 

2.) Odchylné dojednania uvedené v tejto Zmluve majú prednosť pred znením VZP. 

3.) Meniť, prípadne dopĺňať VZP je oprávnený dodávateľ z dôvodov zmeny okolností, ktoré platili 

v čase ich vzniku. Dodávateľ je povinný zmenené VZP zverejniť najneskôr 30 dní pred dňom 

nadobudnutia ich účinnosti. Dodávateľ je povinný upovedomiť odberateľa písomne alebo iným 

vhodným spôsobom o nových zmenených VZP najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich 

účinnosti. 

4.) Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút 

uvedených vo VZP zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia zmluvy podľa čl. V. tejto Zmluvy. 

5.) V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dáva odberateľ a vlastník nehnuteľnosti svojim 

podpisom na zmluve súhlas: 

a) so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v zmluve nevyhnutných na jeho riadnu 

identifikáciu, na účely uzatvorenia zmluvy, na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo 

zmluvy ako i na všetky vzťahy so zmluvou súvisiace, 

b) so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v zmluve počas platnosti trvania platnosti 

zmluvy, najneskôr do lehoty vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých na základe zmluvy. 

6.) Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo s stanú sčasti alebo 

celkom neplatnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení 

zmluvy. 

7.) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma 

zmluvnými stranami. 

8.) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu i VZP, ktoré odberateľ obdržal súčasne s touto Zmluvou, 

dôkladne prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu so Zmluvou i VZP túto Zmluvu 

z vlastnej vôle podpisujú. 

9.) Dňom podpisu tejto Zmluvy sa končí platnosť zmluvy č. 012072015 o dodávke vody z verejného 

vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 04.09.2015. 

 

V Hurbanovej Vsi dňa   21.09.2020 

 

         

Dodávateľ:  Odberateľ:  Vlastník nehnuteľnosti: 

     

Ing. Ľubomír Petrák, CSc.  MUDr. Viktor Jankó  MUDr. Viktor Jankó 

starosta obce     

 

 

Príloha:  1. VZP zo dňa 30.11.2010 


