
Z m l u v a  
o  dodávke vody   z  verejného vodovodu č. 181/2012 

 

 

Dodávateľ: Obec ŠTITÁRE 

IČO:             37869531 

Sídlo:    Pri prameni 14, 951 01 Štitáre 

v zastúpení:  Ing.Zuzanou Vinkovičovou – starostkou obce 

banka:    PRIMA Banka a.s  Nitra  

čís. účtu :  0816688004/5600 

 

Odberateľ:  Gál Jozef 
bytom:   Ku Gáborke 36, Štitáre  

IČO :   ..................................... 

adresa miesta odberu vody  : Ku Gáborke 36, Štitáre  

adresa  miesta  fakturácie : Ku Gáborke 36, Štitáre 

 

                                                                                                                               387 
číslo odberu: ..........................................                             číslo odberateľa:  .................................................... 

                         (vyplní dodávateľ)                                        (vyplní dodávateľ) 

 

Úvodné ustanovenia: 

Dodávateľom vody a vlastníkom vodovodnej siete v obci je obec Štitáre 

Prevádzkovateľom vodovodnej siete je:  Ing. Jozef Vyskoč, Ekostaving  Inžinierska a dodávateľská činnosť , 

prevádzka,  Dolnozoborská  ul. č. 16, Nitra. 

 

I. Predmet zmluvy: 

Predmetom tejto zmluvy je: 

1. dodávka pitnej vody  z  verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody . 

 

II. Stanovenie množstva vody 

    Množstvo dodávanej vody je stanovené v zmysle § 29 zákona č.442 / 2002 Z. z. : 

1. vodomerom umiestneným na vodovodnej prípojke 

2. paušálom podľa smerných čísiel stanovených ministerstvom (§ 29 ods. 9, zák. č.442 / 2002 Z. z.) aj v prípade 

    využívania iného zdroja  

3. iným spôsobom (technickým výpočtom, dohodou a pod.) 

 

III. Cena a fakturácia 

1. Cena vody nesmie presiahnuť maximálnu cenu vody stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

     Cenu vody na nasledujúci rok oznámi dodávateľ spravidla  do 30. decembra príslušného roku. 

2.  Fakturácia sa vykonáva  polročne ( štvrťročne) 

3. Faktúry sa budú uhrádzať poštovou poukážkou, úhradou z účtu, alebo v hotovosti v pokladni obecného                                 

úradu. 

 

IV. Výpoveď 

     Dodávateľ môže vypovedať túto zmluvu ak: 

- odberateľ riadne a včas nezaplatí faktúru podľa § 32, zákona č. 442/2002 Z. z. V takomto prípade je výpovedná  

lehota 15 dní a začína plynúť dňom doručenia výpovede. 

- odberateľ nedodržiava ustanovenia § 25  a § 26 zákona č.442 / 2002 Z. z. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s dátumom účinnosti od : 1.1.2013. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú “ Obchodné  podmienky dodávky vody z  verejného vodovodu 

a odvádzania odpad. vôd verejnou kanalizáciou“ 

V zmysle zák. č.428/2002 Z. z v znení neskorších predpisov – osobné údaje uvedené v tejto zmluve budú 

použité len k účelu tejto zmluvy. 

 

V Štitároch, dňa .................................                                                          

 

Dodávateľ:       Odberateľ: 


