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Zmluva č. 122-V1-OTS-E-2013 
o dodávke vody z rozvodnej vodovodnej siete „vodné“ a o odvádzaní odpadových vôd kanalizačnou sieťou „stočné“ uzatvorená podľa § 269 

ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 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  
(ďalej len „zmluva“) 

 
Zmluvné strany 

 

 

Dodávateľ :                      ŽOS Vrútky a.s. 

Sídlo :                                Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 

Štatutárny zástupca :         Ing. Eva Moricová – podpredsedníčka predstavenstva 

IČO :                                  31 615 619 

DIČ :                                  2020433877 

IČ DPH :                            SK2020433877 

Bankové spojenie :            VÚB, a.s., pobočka Vrútky 

Číslo účtu :                         

Zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka č.: 225/L 

(ďalej len „dodávateľ“, resp. „ŽOS Vrútky a. s.“) 

 

 

Odberateľ :                      Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

                                           v skrátenej forme “ŽSR“  

Sídlo :                                Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Štatutárny zástupca :         Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 

Odštepný závod:            Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava 

                                          (ďalej len „SHM“)  

Zastúpený:            Ing. Ľubomír Bielik –riaditeľ SHM 

IČO :                                  31 364 501 

DIČ :                                  2020480121 

IČ DPH :                            SK2020480121 

Bankové spojenie :            VÚB, a. s. 

Číslo účtu :                         

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Po vložka 312/B 

(ďalej len „odberateľ“, resp. „ŽSR“) 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je: 

- dodávka pitnej vody z rozvodnej vodovodnej siete Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., (ďalej len „ZSSK 

Cargo“), 

- odvádzanie odpadových vôd  kanalizáciou ZSSK Cargo. 

1.2. Dodávateľ bude odberateľovi dodávať pitnú vodu z rozvodnej vodovodnej siete ZSSK Cargo a odpadovú vodu 

odvádzať z odberného miesta - bytová jednotka  - strážny dvojdom 2436, nachádzajúca v katastrálnom území Priekopa, 

na parcele č. 3411/2, Martin – Priekopa. 

1.3. Odberateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odoberať dodávanú pitnú vodu z vodovodnej siete 

ZSSK Cargo a vypúšťať odpadovú vodu do kanalizácie ZSSK Cargo a za poskytnuté plnenie zaplatiť dodávateľovi 

cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

Čl. 2 

Záväzky, práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1. Množstvo dodanej pitnej vody bude merané vodomerom č. 09 02999579. Počiatočný stav vodomeru k  01.09.2013 je               

1505 m3. Pre účely mesačnej fakturácie v zmysle Čl. 3 tejto zmluvy bude množstvo odvedenej odpadovej vody zhodné 

s množstvom dodanej pitnej vody, na základe odpočtu z vodomeru. Dodávka pitnej vody je splnená v okamihu jej 

prechodu do zariadenia odberateľa cez vodomer.  
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2.2. Dodávateľ v prípade prípadnej výmeny vodomeru, oznámi odberateľovi termín jeho výmeny, konečný stav pôvodného 

vodomeru a počiatočný stav novonainštalovaného vodomeru. 

2.3. Odberateľ sa zaväzuje udržiavať vodovodné a kanalizačné zariadenie v prevádzkyschopnom stave a je zodpovedný                 

za jeho stav od prípojky k spotrebiču. Poruchy za vodomerom odstraňuje na vlastné náklady odberateľ. 

2.4. Odvádzanie odpadových vôd zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa je splnené v okamihu prechodu 

vypúšťaných odpadových vôd do kanalizácie ZSSK CARGO.  

2.5. Odberateľ je oprávnený vypúšťať do kanalizácie len tie odpadové vody, ktoré nie sú znečistené látkami nad nasledovné 

limity:  

Ukazovateľ Koncentračné hodnoty znečistenia 

pH 6 - 9 

Teplota 20 – 25 °C 

BSK5 160 mg/l 

CHSK 330 mg/l 

NL 200 mg/l 

RL 500 mg/l 

NELg 5 mg/l 

2.6. V prípade, že odberateľ poruší ustanovenie v zmysle bodu 2.5. tohto Čl. 2 tejto zmluvy, je dodávateľ oprávnený účtovať 

si u odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 20 % z mesačnej fakturácie za každé takéto porušenie. Nárok na náhradu 

škody týmto nie je dotknutý.  

2.7. Odberateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozbor odpadovej vody 2-x do roka a výsledok rozboru písomne 

dokladovať dodávateľovi do 15 dní od vykonanej analýzy. 

2.8. Odberateľ nie je oprávnený umožniť odber vody ďalšej fyzickej alebo právnickej osobe, alebo pripojiť na kanalizáciu 

ďalšieho odberateľa bez písomného súhlasu dodávateľa. 

2.9. Dodávateľ je oprávnený dodávku pitnej vody, resp. odvádzanie odpadových vôd bez nároku odberateľa na náhradu 

škody prerušiť z nasledovných dôvodov: 

- náhlych nepredvídaných opráv, resp. havárií, 

- plánovaných vopred oznámených generálnych opráv, 

- v prípade živelnej pohromy, 

- v prípade zastavenia dodávky vody hlavným dodávateľom vody, 

- v prípade neuhradenia faktúr v zmysle Čl. 3 tejto zmluvy. 

2.10. Odberateľ sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady vzniknuté v dôsledku plytvania, strát alebo mimoriadneho úniku pitnej  

vody, t. j. náklady za množstvo uniknutej vody a prípadnú opravu vodovodného potrubia. 

 

Čl. 3 

Cena a platobné podmienky 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodávku pitnej vody bude stanovená podľa skutočných nákladov, na základe 

ceny fakturovanej spoločnosti ŽOS Vrútky a. s. jej dodávateľom pitnej vody. K cene bude pripočítaná príslušná výška 

DPH. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za odvádzanie odpadových vôd bude stanovená podľa skutočných nákladov,                   

na základe ceny fakturovanej  spoločnosti ŽOS Vrútky a. s. spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať odvádzanie 

odpadových vôd. K cene bude pripočítaná príslušná výška DPH. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za údržbu rozvodu pitnej vody a cena za údržbu kanalizácie je stanovená dohodou 

zmluvných strán, v zmysle ust. § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje: 
- údržba rozvodu pitnej vody: 0,45 EUR/m3+DPH, 

- údržba kanalizácie:                0,22 EUR/m3+DPH. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach: 

- faktúru za každý kalendárny mesiac, začínajúc mesiacom september 2013 vystaví dodávateľ odberateľovi 

najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje, 

na základe odpočtu množstva dodanej pitnej vody z vodomeru a ceny fakturovanej spoločnosti ŽOS Vrútky a. s. jej 

dodávateľom pitnej vody, ceny fakturovanej spoločnosti ŽOS Vrútky a. s. spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať 

odvádzanie odpadových vôd a v zmysle bodu 3.3. tohto Čl. 3 tejto zmluvy, 

- splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa ich vystavenia. 

3.5. V prípade, že sa odberateľ omešká s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať si u odberateľa úrok z omeškania 

vo výške 0,03 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.   

 

Čl. 4 

Trvanie zmluvného vzťahu 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu  určitú, do 31.12.2014. 

4.2 Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu ukončiť: 

- výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, 

- písomnou dohodou zmluvných strán.  
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4.3. Dodávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu odstúpením s okamžitou účinnosťou, v prípade podstatného porušenia 

tejto zmluvy. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením rozumie porušenie povinností odberateľa uvedených 

v Čl. 2 tejto zmluvy, a/alebo omeškanie odberateľa s úhradou faktúry vystavenej dodávateľom o viac ako 2 mesiace. 

 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že odberateľ,  v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodne informácii) ako povinná osoba, túto zmluvu 

zverejní v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv Úradu vlády SR. 

5.3. Všetky vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich 

právnych predpisov a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5.4. V prípade transformácie zmluvnej strany na inú formu podnikateľského subjektu, jej rozdelenia, zlúčenia, alebo 

splynutia s iným subjektom, prechádzajú všetky povinnosti a práva vyplývajúce z tejto zmluvy na nástupnícky subjekt.  

5.5.  Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti  doručované zmluvnými stranami na základe a v súvislosti s touto zmluvou sa 

považujú za doručené aj v prípade, ak druhá zmluvná strana doručenie preukázateľne odmietne alebo ak pošta vráti 

zásielku ako nedoručiteľnú, alebo ak pošta opakovane vráti zásielku ako nevyzdvihnutú.  

5.6. V  prípade, že sa niektoré  ustanovenie  tejto zmluvy stane  neplatným,  nemá   to vplyv  na  platnosť zmluvy ako celku. 

Pre tento  prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho  v 

 právnom  aj  obchodnom  zmysle  najbližšie nahradzuje.  

5.7. Prípadné spory vznikajúce na základe a v súvislosti s touto zmluvou budú zmluvné strany riešiť prednostne dohodou. 

Ak dohoda nebude možná, spor rozhodne príslušný súd.  

5.8. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného 

dodatku k tejto zmluve.  

5.9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.  

 

 

 

Vo Vrútkach, dňa   08.08.2013 

 

 

 

              Za dodávateľa :                                                                                                          Za odberateľa : 

 

 

            ŽOS Vrútky a. s.                                                                                  Železnice Slovenskej republ iky, Bratislava                            

                                                                                                                                         v skrátenej forme “ŽSR“  

 

 

 

 

 

 

           Ing. Eva Moricová                                                                                                      Ing. Ľubomír Bielik  

podpredsedníčka predstavenstva                                                                                                    riaditeľ  

                                                                                                                     ŽSR- Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava                   

 


