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                                          Zmluva  o dodávke  vody 
                      uzatvorená podľa zákona č. 513/199 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

                                                             

                                                                medzi  

 
Dodávateľ /: Obec Olcnava  ul.Jarná 2  053 61  Olcnava   IČO: 00329436,   DIČ: 2021331499 

 

                                                                         a 

 

Odberateľ /: Obec Bystrany, Bystrany č. 121, 053 62, Bystrany, IČO: 00328995, DIČ: 2021331433 

 

        
 

I. 

Preambula  

 
1) Zámerom tejto zmluvy je zabezpečiť a dodať zo strany dodávateľa  pitnú vodu pre odberateľa 

vodovodom pre jeho vlastné potreby a pre potreby obyvateľov Obce Bystrany. 

 

II. 

Predmet a účel zmluvy  
 

1) Dodávateľ sa zaväzuje, že odberateľovi dodá vodu vodovodom, vybudovaného podľa  

projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala autorizovaná stavebná inžinierka Ing. Izabela 

Babíková, ul.Komenského 11, Smižany pod názvom:,,  Olcnava – vodovod, kanalizácia 

a ČOV, Zásobovanie pitnou vodou obec Bystrany z vodovodu Olcnava,  dňa 09/2018 . Obec 

Bystrany sa zaväzuje túto vodu odoberať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že  účelom dodávky vody je jej použitie pre potreby Obce  

Bystrany a obyvateľov obce Bystrany, pričom spôsob určenie množstva dodanej vody sa bude 

určovať odpočtom z určeného ciachovaného meradla, ktoré bude umiestnené na hranici k.ú. 

Bystrany. Šachta na umiestnenie ciachovaného meradla, bude vybudovaná  obcou Bystrany . 

Za pravidelné kontroly, odpisy meradla a jeho ciachovanie zodpovedá odberateľ. Dodávateľ 

v tesnej blízkosti na katastrálnej hranici vybuduje taktiež šachtu na umiestnenie ciachovaného 

meradla na vzájomné kontrolné porovnanie stavu odberu vody. 

 

 
 

3) Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi  pitnú vodu riadne,  za podmienok dohodnutých 

v ďalšom texte zmluvy. 

4) Odberateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za údržbu a prevádzku svojho vodojemu, 

za prípadnú úpravu vody ako aj za jej spotrebu. 

5) Odberateľ v priebehu 12 mesiacov od podpísania tejto zmluvy zabezpečí primerane 

veľký vodojem na zásobovanie pitnou vodou obyvateľov obce Bystrany. 

 

  

II. 

Cena a spôsob úhrady  

 
1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodávku pitnej vody bude určená dohodou,  na základe 

prepočtu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pričom odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodá-

vateľovi za poskytnuté plnenie - dodávku pitnej vody dohodnutú cenu podľa nameraného 

množstva pitnej vody v intervaloch určených touto zmluvou. 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi za dodané a skutočne namerané 

množstvo vody cenu po prepočte nameraného množstva vody a jej ceny uvedenej v bode 1  

tohto článku a to na základy vyúčtujúcej faktúry dodávateľa. Fakturácia zo strany dodávateľa 
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sa bude vykonávať mesačne so splatnosťou faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia a spôsobom 

úhrady prevodným príkazom na účet dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za správnosť 

a úplnosť faktúry ktorá musí mať všetky náležitosti v zmysle zákona, v prípade, ak faktúra 

nebude mať potrebné náležitosti, odberateľ je oprávnený túto faktúru vrátiť dodávateľovi na 

jej dopracovanie resp. prepracovanie. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia lehoty jej 

splatnosti a nová lehota začína plynúť až dňom doručenia doplnenej resp. opravenej faktúry.  

 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa odberateľ omešká s úhradou faktúry má  

dodávateľ právo na zákonný úrok z omeškania z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

V prípade, ak splatnosť faktúry vyjde na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja,  

bude sa považovať za deň úhrady najbližší resp. nasledujúci pracovný deň. 

 

4) Obe strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je 

možné iba po predchádzajúcom súhlase druhej zmluvnej strany. 

  

IV. 

Práva a povinnosti 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo strán zabezpečí na vlastné náklady overenie   

určeného  meradla na kontrolu a určenie množstva dodanej vody umiestneného podľa  

projektovej dokumentácie. 

 

2) Odberateľ vyhlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na náhradu škody ktorá vznikla 

z dôvodu prerušenia dodávky vody a to z dôvodu opravy- havárií, prípadne plánovaných 

opráv, ktoré je povinný  dodávateľ ohlásiť odberateľovi aspoň 3 dni vopred a ktoré dodávateľ 

uskutoční iba v nevyhnutnom čase a rozsahu.    

V. 

Doba trvania zmluvy 
 

1)  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. V čase trvania 

zmluvného vzťahu je možné túto zmluvu ukončiť len  písomnou dohodou, prípadne ak  

dodávateľ stratí vodný prameň a nebude môcť plniť predmet tejto zmluvy.   

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 

stránke web stránke dodávateľa a odberateľa.  

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jej časť) 

je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť 

alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého  

ustanovenia) alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez 

zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie ( alebo jeho časť) novým tak, aby bol  

zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. 
 

3) Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platné a účinne vykonané vtedy, ak 

sa doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa 

touto zmluvnou stranou písomne oznámená. Písomnosti sa považujú za riadne (platne a  

účinne) doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky 

odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. 

4) Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými 

stranami. 
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5) Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia  

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

6) Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia sú určené pre každú 

zmluvnú stranu.  

 
 

7) Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, túto 

si prečítali, neuzavreli v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez 

akýchkoľvek výhrad a doplnkov a iných zmien súhlasia, zmluvné prejavy sú dostatočne určité 

a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, táto zmluva tak ako bola vyhotovená 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, slobodne a úplne  

prejavili, na dôkaz čoho  túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 
  V Bystranoch, dňa 5.2.2019                                       V Olcnave, dňa 5.2.2019 

 

 

           ________________________________                ______________________________            

                             Obec Bystrany                                                 Obec Olcnava          

                        zastúp. starostom obce                                           starosta obce                                                      

                            Františkom Žigom                                             Jaroslav Salaj             

                                                   

                                                                           

                                                                                    

                                                                                      
 
 


