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Zmluva č. 5/2022/VaO 

/uzavretá podľa 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(ZVK)  a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (OBZ) v znení neskorších predpisov ďalej 

len Zmluva/ 

 

Čl. I – Zmluvné strany 

Dodávateľ:          Obec Liptovský Trnovec 
Sídlo:                   031 01  Liptovský Trnovec 160 
IČO:                     00 315 541 
DIČ:                     2020427827 
V zastúpení:       Ing. Karol Maťko, starosta obce 
Banka:                 VÚB, a. s. Liptovský Mikuláš 
Číslo:                   SK52 0200 0000 0000 1972 1342      
 

Odberateľ:         Juraj Kello, nar.  
    
Bytom:                Liptovský Trnovec  
 

II. - Úvodné ustanovenia 

Dodávateľ  - obec Liptovský Trnovec  je vlastníkom a prevádzkovateľom pitnej verejnej obecnej 

vodovodnej siete /ďalej len VV/ a verejnej obecnej kanalizačnej siete /ďalej len VK/. 

              

III. - Predmet  zmluvy 

Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu, ktorej predmetom je dodávka pitnej vody a odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody  z budovy „Rodinný dom“ č. 11, nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN-C 350, 

zapísanej na LV č. 110, k.ú. Liptovský Trnovec, obec Liptovský Trnovec. 

 

IV. - Miesto plnenia, špecifikácia odberného miesta a spôsob 

určovania množstva dodanej pitnej  vody a množstva odvedenej odpadovej vody 

3.1 Odberné miesto odberateľa je objekt alebo nehnuteľnosť, ktorá je vodovodnou prípojkou 

pripojená na VV alebo kanalizačnú prípojku na VK.  

3.2 Spôsob určovania množstva pitnej vody dodanej z VV sa určí podľa aktuálneho stavu vodomeru 

v zmysle § 29 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácií sieťových odvetviach v platnom znení, ktorý je 

umiestnený na vodovodnej prípojke. 

3.3 Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej  do VK  sa určí na základe spotreby pitnej 

vody (odpočet vodomeru).  

3.4 Ak odberateľ nie je pripojený k VK, množstvo odvedených odpadových vôd nebude vyfakturované. 
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3.5 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ umožniť odber pitnej vody 

a vypúšťanie odpadových a zrážkových vôd inej fyzickej alebo právnickej osobe. 

V. Platobné podmienky 

4.1 Odberateľ sa zaväzuje za odobratú vodu z VV zaplatiť dodávateľovi cenu za dodávku pitnej vody VV 

/vodné/ za cenu, ktorá je aktuálne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Uznesením 

Obecného zastupiteľstva Liptovský Trnovec.  

4.2 Odberateľ sa zaväzuje za odvádzanie odpadových vôd do VK zaplatiť dodávateľovi cenu za 

odvádzanie a čistenie odpadovej vody VK /stočné/ za cenu, ktorá je aktuálne stanovená Úradom pre 

reguláciu sieťových odvetví a Uznesením Obecného zastupiteľstva Liptovský Trnovec. 

4.3 Ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien za dodávku pitnej vody a odvádzanie 

odpadových vôd, ceny sa zmenia ku dňu účinnosti rozhodnutia ÚRSO alebo ku dňu účinnosti právneho 

predpisu, ktorým sa reguluje výška vodného a stočného. 

4.4 Spôsob platby za dodávku pitnej vody z VV a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody do VK je 

možný v hotovosti do pokladne obce alebo bankovým prevodom na účet obce IBAN SK52 0200 0000 

0000 1972 1342. 

4.5 Odberateľ je povinný uhradiť  za dodávku pitnej vody z VV a za odvádzanie a čistenie odpadovej 

vody  do VK v lehote splatnosti. 

4.6 Ak odberateľ neuhradí v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ  oprávnený uplatniť si nárok  

na úrok z omeškania v zmysle obchodného zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V 

prípade, že nebude vodné a stočné, alebo dohodnutý preddavok na vodné a stočné uhradené do 30 

dní po lehote splatnosti faktúry má dodávateľ právo po upozornení odberateľa prerušiť dodávku 

vody alebo odvádzanie odpadových vôd. Dodávateľ má právo započítať prípadný preplatok voči 

neuhradeným dlhom odberateľa. V prípade prerušenia dodávky vody, alebo odvádzania odpadových 

vôd má dodávateľ právo účtovať poplatky za odpojenie a opätovné pripojenie v zmysle platného 

cenníka 

4.7 Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením dodávky vody a odvádzania odpadovej vody 

v dôsledku neplatenia hradí odberateľ. 

4.8 V prípade poruchy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke odberateľa je odberateľ povinný nahlásiť 

poruchu dodávateľovi bezodkladne. 

4.9 Odberateľ je povinný strpieť obmedzenia svojho vlastníckeho práva dodávateľom v zmysle 

ustanovení § 20 a § 26 ZVK, najmä vstup na svoje nehnuteľnosti, po predložení zamestnaneckého 

preukazu pracovníka dodávateľa. 

5.0 Odberateľ si je vedomý povinností týkajúcich sa vodovodnej a kanalizačnej prípojky, ktoré mu 

vyplývajú zo ZVK, najmä povinnosti zabezpečiť ich vyhovujúci stav. Ak odberateľ nie je vlastníkom 

vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky, zaväzuje sa na plnenie povinností vlastníka v rovnakom 

rozsahu.  

5.1 Odberateľ je povinný viesť si pravidelnú evidenciu a kontrolu stavu vodomeru a vykonávať kontrolu 

revíznej šachte na odvedenú odpadovú vodu. 
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V. Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu 

5.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

5.2  Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia podľa §47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 

5.3 V prípade, ak nastal odber vody VV alebo vypúšťanie odpadovej vody do VK pred dňom 

nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dodávku pitnej 

vody VV a odvádzanie a čistenie odpadovej vody VK na základe vystavenej faktúry dodávateľom. 

5.4 V prípade zmeny vlastníckeho práva nehnuteľnosti,  odberateľ je povinný dostaviť sa s novým 

vlastníkom k dodávateľovi za účelom zmeny zmluvných  vzťahov. Predloží konečný stav vodomera 

k dátumu zmeny a doklady preukazujúce zmenu vlastníka nehnuteľnosti. 

5.5 Túto zmluvu je možné meniť výlučne písomne, formou dodatku k zmluve, podpísaným obidvomi 

zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5.6 Platnosť tejto zmluvy môže dodávateľ ukončiť výpoveďou  ak odberateľ riadne a včas nezaplatí 

v zmysle § 32 zákona č.442/2002 Z. z po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti.  

5.7 Odberateľ v prípade neohláseného ukončenia odberu zodpovedá za všetky škody vzniknuté 

dodávateľovi. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1  Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach  s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie 

je pre odberateľa a jedno vyhotovenie je pre dodávateľa. 

6.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahom zmluvy na dodávku  pitnej vody  z VV a odvádzanie 

odpadových vôd VK sa oboznámili, plne im porozumeli a na znak súhlasu s ich obsahom zmluvu bez 

výhrad podpisujú. 

6.3 Prílohou tejto zmluvy sú „Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu 

a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou v Liptovskom Trnovci“. 

6.4. Zmluva je platná dňom podpísania jej zmluvnými stranami a účinná dňom po dni jej zverejnenia 

na webovej stránke obce Liptovský Trnovec. 

 

V Liptovskom Trnovci, dňa 19.09.2022.   V Liptovskom Trnovci, dňa 19.09.2022. 

 

 

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

          Za dodávateľa:                                                                                   Za odberateľa: 

      Ing. Karol Maťko                                                                                      Juraj Kello               

Starosta obce Liptovský Trnovec 

 


