
Zmluva r* vov-s-MER_:l
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Číslo zmluvy: 2005l0053

l. ZMLUVNE srRaNy
D o d á va tel' (vlastníka prevádzkovatel'verejného vodovodu a verejnej kanalizácie)
Obchodné meno a sídlo: Vodárenská spoločnost' Ružomberok, a.s.

Zaslúpený a
oprál,nený k podpisu:

tČo: seelzzll DIČ: 2022239043 lČopH: sK202223g043 Tel.č.;4443gl62l
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8339284002i5600

BIC: KOMASK2X IBAN: SK91 5600 0000 0083 3928 4002

O d b e ra teI' (producent)

Obchodné meno a sídlo: Obec Martinček
MARTINčEK 83,034 95 MARTINČEK
Zapísaný vobchodnomregistri: podl'azákonaoobecnotnzriadení č.369/1990Zb

Zastúpený a oprávnený k podpisu: Juraj Bobek, starosta obce

Adresa zasielania faktúr: Obec Martinček, MARTINčEK 83, 034 95 MARTINČEK
IČo; 00315630 DIČ: 2020589703 ICDPLt: Tel.č.:904 692 859

Číslo účtu; 20220342t0200

Pri Váhu 6,034 06 Ružornberok
SpoloČnosť zapísaná v obchodnonl registri: Okresného súclu Žilina, oddiel : Sa,vložka číslo : l0545/L

Ing. Milan Mojš, prokurista, riaditel' spoločnosti
Ittg. Zuzana Buntová Bočeková, námestník obchod no-ekonomický
na základe snlernice č. S-VSR-50 Podpisové, schval'ovacic a nlanažérske pravicllá Vodárcnske.| spoločnosti Ružontberok, a.s,

(d'alej len dodrivatel)

E-mai| :sekretariat@vsr.sk
Fax; 444322 472

(d'alej len odberatel')

E-mail : ou@martincek.sk
Fax:Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Zm|uvné strany uzatvára.jú zniluvu, ktorej pr.cdmetonr.ie:

a) dodávka pitne.j vody z ver.e.iného vodovodu (d'alej len VV),
b) odvádzanie odpadove.| vody l,erejnou kanalizáciou (d'alej len VK) a.ie.i čistenie,

3. MIEsTo PLNENlA
3.1. Objekt alebo nehnutel'nost' (odberné miesto tl'alej len OM) oclbcratel'a, ktorá je votlovoclrrou prípojkou pripo.jená rla VV alcbo

katializaČrrou PríPo.jkou na VK, .|e iderrtifikovaná v príIohe te.jto znllLrvy "ŠpeciJikticitt otlberných mibst pie )brl,irk, votl1l n 111.n
o dvtidza n i e odp a ilovej vo d1l ".

4. SPÓSOB URČOVANIA MNOŽSTVA DODANEJ PITNEJ VODY A MNOŽSTVA ODVBDENEJ KOMUNÁLNEJ
ODPADOVEJ VODY

4,1, MnoŽstvo Pitnej vorlY dodanej verejným vodovotlom sa bude merat'určeným meractlom (vodomerom) osadenýrn navoclovoclne.i
prípo.jke k oM. Množstvo odobranej vody sa vykonáva odpočtoni z tllcrirclla.

4,2, MnoŽstvo komunálnej odPadovej vorly vypúšt'anej do VK sa butle rncrat' určeným merlttllom na meranie odobrane.i pitne.j vocly;
t-ná sa za to, Že odberatel'vypÚŠťa do VK také rnnožstvo odpadove.i vody ako odobral z VV s pripočítaním množstva vocly z iných
zdro.jov (studne),

5. CENA, TARIFA A PLATOBNB pootutENt<y
5,1. Podl'a zákorra Č. 44212002 Z.z. o verejnýclr vorlovodoch a vere,jných l<analizáciách a o zll1cllc a doplnení zákorta č.2761200l Z.z. <l

regulácii v sieťových odvetviach, vodolrospodárske čirrrrosti súvisiace s plcvádzkovaIrím VV alebo VK patr.ia rneclzi siet,ové oc]vetvia a
statrovenie cien a tar'Íf podlicha vecnej regulácii. Ileguláciu cietl vykonáva Úrad ple regulácitr sict'ovýclr o<lvetví (d,ale.i len únso;.

5.2. TarifY alebo cerrY sú sttrtiovetlé podl'a platného výnosu ÚRSO, ktorYrl sa stanovuiú pclclrobrrosti o postupe pr.i r.egullrcii ciett vo
vodolrosPodlrlskej Činnosti súvisiacich s prevádzkovaním VV alebo VK a pri ur,čovaní ckonomiciy oprávnenyih r-ráklaclov a
Prirneraného zisku. I(u dňu uzatvorenia te.ito zmluvy, platná tariťa aIcbo cena na OM.jc uveclená v pLílohó te^|io znrluvy ,,ŠpeciJikticia
orlberných miesí pre dodtivku vorly g pyl odvtidzuúe odpatlovej votl1l''.
Platnost'a ÚČinrrosť ÚRSO schválených cien, tarif a tárifnýcL poilrnienok pre prizIranie tarily _je obdobie začila.lúce l..janrráronl a
konČiace 3 l,decer-rrbrom príslušného kalerrdárrreho roka, ak v rozhoc,lnutí ÚttSO nie.le uveclcné irraŘ.
Za oclber vody z VV platí odberatel'dodávatel'ovi voclné.
Za odvedenie odpaclovýclr vód VK platí odberatel'clo<lávatel'ovi stočné.
K cene vodného a stoČnélro sa fakturu.je daň z pridane.j hodnoty (I)I)H), I<torá .|e stanovená zákonom o dani z priclanc.j hoclrloty v
platnom znení,

5.3.

5.4.
§.J.
5.6,

lh
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5.7. Ak počas trvania zmluvného vzt'ahu dójcle k zrnene cien, taríf alebo tarifných podmienok pre priznanie tarify dodávatel' tieto zmeny
oznámi v regionálnych nrasovokomunikačných prostriedkoch a písomným oznámenírn odberatel'ovi, ktoré zašle najneskór v dcri
odoslania prvej vyúčtujúcej ťaktúry (d'alej lcn fal<túra) vodnóho alebo stočného so zI-nenenou cenou alebo tarifou za 1m3. v
oznámení dodávatel' r:vedie čas a spósob uplatne rria zmeny ceny alebo tarify. Odberatel' sťrhlasí s takto zmenenými cenami a zaváztl.je

sa iclr akceptovať.
5,8. Obdobie odpočtu z meradla a fakturácie vociného alebo stočného na OM je uvedené v prílohe tejto zrnluvy "SpeciJiktícia odbern.ých

nliesí pre doďtivku votl1l a odvtídzanie odpadovej votlll".
5.9. Spósob platby faktúr: Prevotlný príl<az

5,10. Odbcratel'je povinný uhradiť faktúry za voclnó a stočné a sťrvisiace služby v lelrote splatnosti.
V prípade pochybností sa predpokladá, že fhl<túr,a bola dolučená 3 dni ocl dátumu odoslania, uvederrého rra faktúre.

5.1 l. Ak odbelatel' neuhradí faktúrLr v dohodnutej lehotc splatnosti je dodávatel' oprávnený Lrplatnit' si ťrlok z omeškania vo výške 0,1 %o z

cllžnej surny zakaždý deň omeškarria.
5.12, Ak oclberatel'neuhrarjí faktúru v lchote jej splatnosti, zaplatí cloclávatel'ovi za každír odoslanú písomnťr r.rpomienktr zmluvnťt pokutu vo

výškc 1,66 €.
5.13. Náklady spo.iené s prerušením alcbo obmedzenínl dodávky vody a oclvádzania odpaclovej vody v dósledku neplatenia ťaktúr hladi

odberatel'.

6. VŠEoBECNE DODACIE PODMlENKY
6.1. Pitná voda z VV na OM sa priváclza vodovoclnou prípo.ikou.

ó.2, Doclávka vody kvalitou a n-rnožstvom je splnená vtokonr vody z VV do vodovodnej prípojky.

6.3. oclberatel'móže z VV odobcrať voclu v clolroclnutot-n množstve uveclenonr v prílohe te.jto zrnlrrvy "ŠpeciJiktícia orlbernýctt miest pre
dodtivku vody o pre odvtidzunia orlpadovej votly".

ó.4. Oclberatel'bude používať voclu na účely uveclenó v prílohe tejto zmluvy "SpeciJikticia odberných miesí pre dodtivku vody a pre

o dv tidza nie o ďp adovej v o tly " .

na iný, ako dohodnut} účel a ani odovzdávať vodu d'alšiemu6.5. odberatel'nesmie bez súhlasu dodávatel'a využívať dodanú vodu z VV na iný, ako dohodnut} účel a ani odovzdávať vodu d'alšiemu

odberatelbvibude používať vodu na účely uvedené v prílohe tejto zmluvy "ŠpeciJiktícia oclberných miest pre ďodtivku vody a pre
o tlvtídza nie o dpadovej v o tIy ".

6.6. Oclpaclovávodaz OM sa oclvádza do VK kanalizačnou prípo.jkou.

6.7. oclvádzanie odpadových vócl je splnené vtokotl odpac,lovýclr vód vypúšťaných z OM odberatel'a do verc.jnej kanalizácie.

6.8. oclberatel'(producent) nióže c1o VK vypúšt'ať oclpaclovťr voclu v množstve uvederrom v pr,ílohe te.jto zmluvy "Špecilikticia odherných

ttticst pre dodtivku vody a pre odvtídzanie odpadovej vody",
ó.9. OclbcLatel'nesnrie bez sťrhlasu doclávatel'a odvádzať odpadové vody od d'alšielro producerrta.

6.10. Ak.|e rra vodovodne.j prípo.ike urniestncné rrrčcnó nrcradlo, .je príslušerrstvom VV a vo vlastníctve dodávatel'a. Výmenu mcradla

vykonáva na vlastné náklady dodávatcl'.
6.1|. oclberatel'ie povinný chrániť vodorner pred pošl<odcníni (zvlášť mrazom), vrátane plonrby a ihned'hlásiť docÍávatel'ovi chyby, ktoré

zistí. plípadné škody na voclotnere hradí odberatcl'a zodpovedá tiež za stratu a odcudzenie voclomeru. Odberatel' musí zaistiť bezpečný

prístup k voclomeru prc vykonávanie jelro kontroly, odčítania stavu a výrneny, odberatel' rnusí tiež zabezpečiť, aby nedošlo k

zaplriveniu priestoru, v ktoronr je vodomer umicstnený.

6,12.v prípade, ak nastanú zmeny sťrvisiace s odberorn pitne.j vody z VV alcbo s vypúšťaním odpadových vócl do VK, odbeťatel'sa zaváztt.ic

1ieto zrncny s novými ťrda.irni oznámiť dodávate l'ovi a prevádzkovatel'ovi VV a VK.
6.13,V pr.ípade nezaplatenia voclnóho alebo ine.j služby spo.ienej s dodávkou vocly, alebo stočnélro po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehotc

splatnosti, rnóže cloclávatel' prcrrršiť dodávku vody z VV alebo odvádzanie odpaclových vócl VK, ktoré oznámi dodávatel'odberatel'ovi

v lchote na.ir-r-renej 3 dni vopred.
6.14. Doclávatel'nezoclpoveclá za škody, ktoré vzniknú odberatcl'ovi pri prcrušení alebo obmedzení doclávky vody a odvádzania odpadových

vód.
6,t5. Ak sa množstvo vody clodanej VV určuie podl'a vyhlášky č. 39712003 Z.z. § 3 ods. l písm. a) určeným meradlom a mnoŽstvo

oclveclenej oclpaclovej vocly podl'a § 4 ods. l te.jto vyhlášky technicky vliodnýrn meradlom, toto meladlo musí splňať poŽiaclavky

ustanovcnó zákonorn ó, 142/2000 Z.z, o meírológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Uradr-r pre nolmzrlizácirr.

rnetrológiu a skúšobníctvo SR č. 2l012000 Z.z. o meradlách a rnetrologicke.i kontrole v zneni ncskorŠÍch predpisov.

7. KVAL|TA DODÁVANEJ VODY A LIMITY ZNEČlSTENIA VYPÚŠŤANEJ ODPADOVEJ VODY
7. l. Kvalita cioclávanej vocly z VV spÍria požiaclavky nrr zclravottlú bezclrybnost'pocll'a zákorta č.59612002 Z.z.Úp|ného znenia zákorra Č,

2"12l1994Z.z,. o ochrane zcJrirvia ltrdu, vyhlášky MZ Sl{ č.15112004Z.z. o požiadavkách na pitnťr vodu a kontrolu kvality pitne.j vody a

zákona č.44212002 Z.z, o vere.irrých vodovocloch a vcrcjných kanalizáciách a vykonávacích predpisov.

1,2, Za kvalitu vocly a.iej kontrolu vo VV zodpovedá clodávatel'. Sledovanie kvality vody odoberane.j z vodného zdroja poČas.iej odberLr,

akr_rnlttlácie, výroby, úpravy a clopravy k odbcratel'ovi uskutočňuje dodávatel' podl'a vylrlášky MZ SR č.15112004 Z.z. a v sťrladc s

programom "Kontlola kvality vody pri výrobc, úprave, akumulácii a doprave",

7.3. Za kvalitu a kontrolu oclobrate.i vody z clomovóho lozvoclrrého systénrtl konečrrým spotrebitel'onr t.i. z rozvodov PotI'ubÍ, armatťtr a

zariaclení nainštalovanými rrreclzi voclovodnými výtol(mi určenýrni na odber vocly na l'trclskťr spotrebu a VV, zodPovedá Podl'a zákona

č.596/2002 Z,z,
7,4, v pr.ípacle, že kvalitu vocly cloclávanejzYY rrie.ie nložrré preukázať odberom vody priamo z VV je pre tento účel rozhodujúce micsto

oclberu vzoriek zríadené na voclovoclnej prípo.|kc bezprostt,edne za meradlom, ak nie je osadené bezprostredne za hlavným uzáveron-t

pre pripo;enťr nehnutel'nost'. Ak takéto miesto oclberu vzorky nie je na vodovoclnej prípo.jke zriadcné, zriadi ho na tento ÚČel na náklaclY

vlastníka prípojky doclávate l'. IJlavrrý uzáver oclclel'tlic vodovodnú prípojku od vnútorného rozvoclu pripoienej nelrnutel'nosti. Ak nie.je

možné v prípade sporu oclber vzorky vykonať tlvecleným spósobom, trrčí sa miesto odbertt vzorky podl'a techniokých moŽností

zásobnélro systému.
7.5, oclber.atel' (prorlucent) oclpaclových vóil ncsmie tlo Vl( vypustit' obzvlášt' škodlivé látl<y a Škocllivé látky uvcdené v zoznanroclr v

prílohe č. l kzákonu č.36412004 Z,z. o vodácll, tl o zl,nene zákona Slovenske.j nároclnej rady č.372l1990 Zb. o priestrrpkoch v znení

ncskorších predpisov,
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Y.6. Odpadová voda vypúšťaná odberatel'om (producentom) do VK, nesrnie prekračovat' nnjvyššiu prípustnú mieru znečistcnia pocll'a
prevádzkového poriadku VK, Pre nerozhodujúcich producentov platia všeobecné lirnity zncčistenia clrarakteristické pre kotnrtnálne
odpadové vody (STN 75 640|). Pre rozhodujúcich producentov uvedených v prevádzkovom poriadku VK, je najvyššia pr,ípustná
miera znečistenia stanovená individuálne.

7,7, Ak rozhodujúci producent vypustí do VK odpadové vody, ktoré buclú presahovať najvyššiu starrovenú mieru znečistenia uvccicnú v
Prilohe tejto zmluvy "Nujvyššiu prípusíttú miera znečistenia a stunovenie potlmienok výpočtu úhracl za vypúšt'anie narllitnilného
7neČislenia", dodávatel'nTá právo uplatnit'si voči producentovi finančrrú náhradu za vypťršt'anie nadlimitného znečistenia, ktorá sa
vYPoČÍta podl'a stanovených podrnienok a vzorca uvedených v tejto pr,íloIre k zmluve.

7.8. Odberatel' (Producent) odPadových vód zaradený do katgórie rozhodu.|ťrciclr producentov,.|e povirrný v mieste a v rozsahu stil|]ovellolll
Prevádzkovýrn poriadkom VK kontrolovať mieru znečistenia vypťršt'ane.i odpadove.i vody clo VK s výnimkou vypúšťania oclpaclovc.j
vody z domácIlostí a výsledky rozborov bezodkladne predkladať prevádzkovatel'ovi VK,

7.9. Kontrolu kvality odpadove.j vody vypúšťanej odberatel'om (produoentonl) do VK vykonirva clodávatel' v rozsahu ukazol,atelbv
zneČistenia v súlade so schválcnýrn prevádzkovým poriadkorn, zákonorn é44212002 Z.z, a vykonávacích predpisov a ziikononl
č,36412004 Z.z. a vykonávacích pr.edpisoch.

8. REKLAMÁClE
8.1. Oclberatel' vodY alebo Ploducent odpadových vód .je opr,ávnený trplatňovat' vacly a t,eklamlrcic súvisiace s množstvom a kvalitoLr

dodávarre.j vodY a s nlnoŽstvoI-tr a kvalitou odváclzarre.i odpaclove.j vocly. V prípacle uplatňovania 1eklanrácie bucle oclberatcl,aIebo
Producent PostuPovať podl'a Reklamačného poriadku, ktorý.|e k clispozícii v síclle clotlávatel'a a prevádzkovatel'a VV a VK, na
všetkých.jelro plevádzkovýclr strcdiskách a rra web strárrke www.vsr.sk.

9. ZMLUVNE poxury
9,1. Dodávatel'je oprávnený požadovať od odberatel'a zmluvnú pokutu:

a) za neoprávnený odber podl'a § 25 ods.1 zákona ě,44212002 Z,z.
pr eukázaný prípad zvlášt',
b) za neoprávnené vypúŠťanie odpadovej vody do VK pocll'a § 25 ocls. 3 zákona č,44212002 Z.z, a v rozpore s prevlrclzkovýnl
poriadkom VK výške 331,94 €,
c) za ncumoŽnenie vstupu prevádzkovatel'ovi na pripojenú nehnutel'nosť na účely zistenia stavu n-reradla, alebo.jeho opťavy, výrrreny,
alebo vYkonania kontrolného merania mnoŽstva a kvality pitne.j vocly a vypúšťanej oclpaclove.i vocly, ako a.| zistenia tcchnickóho stal,tr
vodovodne.j resp. kanalizačnc.j pr.ípojky vo výške t65,g7 €.

9.2. Podkladotn pre zaplatcnie pokuty.je faktúra vystavená cloclávatel'onr s lehotor-r splatnosti l7 tlní oclo clňa doručenia.
9.3. Zaplatenítn zmluvne.j pokuty nie.ie dotknuté právo dodávatel'a na náhraclu škody.

l0. DOBA PLNENIA, ZMENY A UKoNČENlE ZMLUVNBHo VZŤAHU
l0.1. Táto zmluva.je uzatvorená na dobu neurčiíú , rlútum tičinnosti otl: 02.07,20t9

strane písomnýrn návrhonr na zlllcnu ztrrluvy.
l0,3. TÚto zmluvu.je nroŽné rlreriit'a clopÍňať iba lormou písoniných doclatl<ov, podpísanýclr oprávncnýrni zástupcami oboclr ztlrluvrlýcli

stI,án, ak nie je v ztrrluve clolrodnuté inak.
10,4, V PríPde, ak nastal odber vody z VV alebo vypúšťanie odpaclove.i vocly clo VK pred tlňom nadobudnutia platnosti a ťrčinnosti te.jto

znllttvY, odberatel'alebo Producent sa zavázu.ie zaplatiť cenu za voclné alcbo stočné na záklacle vystavenej faktúry dodávate1,onl.
l0,5" V PríPde, Že odbelatel'mieni ukonČiť túto zmluvu v dósledku prevoclu nclrrrutel'nosti na nového vlastníka a nepožaduje prerušit,

dodávku vodY z VV alebo odvádzanie odpadových vód VK .|e povinný spolu s novýnt vlastrríkom nehnutel,nosti dostavit, sa k
dodávatel'ovi za ÚČelorn ukorrČenia te.jto znrluvy a uzavretie znrlirvy s novým oclberatel'onr alebo proclucentotn. pritonr pr.ecllclží
koneČný stav meradla k dátunlu ztneny odberatel'a a fotokópie cloklaclov preukazujúcich zmcnu v osobe vlastníka nehnutelhosti (nallr.
výPis z listu vlastrríctva, poclanie návrhu na vklad prevodu vlastníckcho práva áo katastla rlclrnutellrostí, kúpna zrnluva. clat.ovacia
zrnluva PríPadne iný obdobný doklad), ktoró ovelí dodávatel' z originlrlncho dokladu, Ak oclberatel' alebo próducetlt túto povinnost,
nePlriÍ, _|e Povirrný Platiť vodné alebo stoČné pocll'a te.|to zmltrvy až clo clňa uzatvorerrizr zr-nluvy s novým o<lber.ate1,or.r-r alebo clria
pt,et,ušerria dodávky vocly a odvádzania odpadove.j vocly.

10,6, Platrrost'tejto znrluvY tnÓŽu ztllluvrré strany ukončiť dohodou, alebo vý;lovecl'ou a to uplyrlutínl výpoverine.i lehoty, Výpovcclnlr lelrota
.je dohodnutá rra 30 dní odo dňa doručenia písonlncj výpoverle,

1 l" ZÁvEREČNB usraruovENIA
l l,l, Ak odberatel' nie .je konečnýnl Spotrebite l'orlr trrá povinnosť konečrlólro spotrebitel'a pitnej vocly ale bo spoluproducenta oclpaclových vócl

infolnrovať o obsahu te.jto zrnluvy.
l1,2, Práva a Povinr-rosti zniluvných strán, ktoré rlie sú vyslovene upravcné touto znrluvot_t a zákonom č.44212002 Z.z. o vere.iných

vodovodoch a vere.jných kanalizáciách, sa riaclia prísluŠnými ustanoveniatni zákona č.36412004 Z.z_, o vodácl-t,zákona č,50/l9767,b. o
Územnom Plánovaní a stavcbnom poriadku v znení rreskorších preclpisov a Obchodného zákonníka.

l 1,3, Znrluva je vYhotovená v dvoclr vyhotoveniaclr s platnosťou originálu, z ktorých 1 vylrotoveriie .je pre odberatel,a a l vyhotovcrl ie .jr: pr.e
dodávatel'a,

l1,4, Odberatel'alebo Producent plehlasuie, že sa oboznáInil s Reklamačnýni poriadkom na cjoclávl<u vocly z VV a odváclzanie oclpa4ovýoh
vód VK, ktorý.je k disPozícii v sídle prevádzkovatel'a, na všetkých.|eho plcvlrdzkových stl,ccliskách a na web sh.ánke www.vsr.sk.

l1,5, Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že s obsahom znrluvy sa oboznámili, plrre nru porozumeli a na zIrak súIrlasu s je.j obsahonl .iu bcz výlrraci
podpisujú.

vo výške 165,97 C ztt kaž<lý dluh neoprávneného ocibcr.u a kažctý

Zniuva ě. 2005 I 0053



11,6. Prílohy tvoria nedelitel'nú súčasť tejto zmluvy, zmluvné strany s ich obsahom súhlasia. Prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť,dňom

ich podpísania zmluvnými stranami, alebo dňom uvedeným v prílohe.

Prílohy:
Špecifrkácia odberných miest pre dodávku vody a pre odvádzanie odpadovej vody

V Ružornberku, dňa: 1'l ,10,2019

Dodávatel': ,,oo541sffi"'

//
tr= Úr.tfu^ 'i=_*

Odberatel':
(producent)

Ing. Milan Mojš
prokurista, riaditel' spoločnosti

!ng. Zuzana Buntová Bočeková
námestník obchodno-ekonomický

Zmluva č,
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