
1 
 

Zmluva č. 11/2017 
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

 
uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení 

zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  
a Obchodného zákonníka 

 
 
Dodávateľ:  Obec Ladce 
  Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce 
  Zastúpená Ing. Jaroslavom Koyšom – starostom obce  

IČO 00317438 
DIČ 2020610933 

 
Odberateľ: Odborné učilište internátne  
  Hviezdoslavova č. 668, 018 63 Ladce 
  Zastúpená PaedDr. Vladimírom Hromekom – riaditeľom školy 

IČO 00162922 
DIČ 2020993480 

 
 

1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Ladce je Považská vodárenská 
spoločnosť a.s., Považská Bystrica v súlade so zákonom 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.  
 
1.2  Dodávateľ odoberá pitnú vodu z tohto verejného vodovodu a odvádza odpadové vody do 
verejnej kanalizácie. Dodávka týchto plnení je realizovaná prostredníctvom OSBD Považská Bystrica. 
Dodávateľ hradí OSBD Považská Bystrica poplatok za dané plnenie (vodné a stočné) v súlade so 
zákonom č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších právnych predpisoch. 
 
 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka pitnej vody z verejného vodovodu na účely jej konečnej 
spotreby Odberateľom, pričom Odberateľ nemá vybudovanú vlastnú vodovodnú prípojku.          
S dodávkou pitnej vody je spojený aj odvod odpadových vôd Odberateľom do verejnej kanalizácie.  
 
2.2 Množstvo dodávanej vody pre výpočet náhrady s tým spojených poplatkov (vodné) sa určuje 
odpočtom na vodomere umiestnenom na vodovodnej prípojke k budovám Odberateľa. Odpočty 
realizuje Dodávateľ za prítomnosti povereného zamestnanca Odberateľa 
 
2.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že množstvo vypúšťaných odpadových vôd Dodávateľom 
a prostredníctvom neho aj Odberateľom do verejnej kanalizácie nie je merané a preto sa má za to, že 
Odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa merania v súlade 
s bodom 2.2 tejto zmluvy odobral od Dodávateľa, s pripočítaním množstva vody získanej z iných 
zdrojov. Takto zistené množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie poplatkov za odvod 
odpadových vôd (stočného) medzi Dodávateľom a Odberateľom. 
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3. Cena a platobné podmienky 
 

3.1 Cena za 1m3 vodného a stočného je stanovená pre prevádzkovateľa verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.  Táto cena je Dodávateľovi 
fakturovaná prostredníctvom OSBD Považská Bystrica. 
 
3.2 Cena vodného a stočného za poskytnuté plnenie zo strany Dodávateľa bude Odberateľovi 
oznámená vždy pri najbližšej fakturácii OSBD Považská Bystrica. Pri zmene ceny vodného a stočného 
podľa nového cenového výmeru sa cena bude meniť bez zmeny tejto zmluvy.  
 
3.3 Dodávateľ vykoná odpočet vodomerov a fakturáciu mesačne.  
 
3.4 Odberateľ vykoná úhradu ceny vodného a stočného na účet Dodávateľa v lehote splatnosti 
faktúry. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 14 dní od doručenia faktúry Odberateľovi. 
 
3.5 Ak Odberateľ riadne a včas nezaplatí vystavenú faktúru, a to v dobe najviac 30 dní od dátumu 
splatnosti, môže Dodávateľ vypovedať túto zmluvu a prerušiť dodávku vody.  
 
 

4. Ukončenie zmluvy 
 

4.1  Odberateľ môže zmluvu vypovedať písomnou formou najneskôr 30 dní pred požadovaným 
termínom ukončenia odberu vody.  
 
4.2  Pri zmene Odberateľa alebo ukončení odberu vody, resp. vypúšťania splaškových 
odpadových vôd je Odberateľ povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť Dodávateľovi. Ak si Odberateľ 
túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné a stočné až do uzavretia zmluvy s novým 
Odberateľom.  
 
4.3  Dodávateľ môže zmluvu vypovedať ihneď, a to pri zabezpečení a podpísaní zmluvy 
Odberateľa s novým Dodávateľom.  

 
 

5. Záverečné ustanovenia 
 

5.1  Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.  
 
5.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a predpisov upravujúcich dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie 
splaškových vôd do verejnej kanalizácie.  
 
5.3  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu. 
 
V Ladcoch, dňa 23.02.2017 
 
Dodávateľ:      Odberateľ:  
Obec Ladce       Odborné učilište internátne, Ladce  
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Koyš, starosta    PaedDr. Vladimír HROMEK, riaditeľ školy 


