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Všeobecné	zmluvné	podmienky	
dodávky	pitnej	vody	z	verejného	vodovodu	a	odvádzanie	odpadových	vôd	verejnou	kanalizáciou,		

s	platnosťou	od		01.03.2014	
	
1. Tieto	Všeobecné	zmluvné	podmienky	dodávky	pitnej	vody	a/alebo	odvádzania	odpadových	vôd	(ďalej	

len	 „VZP“)	 upravujú	 dodávku	 pitnej	 vody	 odberateľovi	 a/alebo	odvádzanie	 odpadových	 vôd	 od	
odberateľa	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	regulácií	 sieťových	 odvetví	 v	znení	 neskorších	
predpisov.	

2. Dodávateľ	 dodáva	 pitnú	 vodu	 a/alebo	odvádza	 odpadovú	 vodu	 za	 podmienok	 uvedených	 v	Zmluve	
o	dodávke	 pitnej	 vody	 a/alebo	odvádzaní	 odpadových	 vôd	 uzatvorenej	 medzi	 dodávateľom	
a	odberateľom	 (ďalej	 len	 „Zmluva“).	 Dodávateľ	 a	odberateľ	 sa	 v	zmysle	 ustanovenia	 §	 262	
Obchodného	 zákonníka	 resp.	 §40	 Občianskeho	 zákonníka	 dohodli,	 že	 ich	 zmluvný	 vzťah	 sa	 riadi	
ustanoveniami	zákona	č.	442/2002	Z.z.	o	verejných	vodovodoch	a	verejných	kanalizáciách	(ďalej	len	
ako	 „zákon	 č.	 442/2002	 Z.z.	 ),	 ustanoveniami	 Obchodného	 zákonníka,	 ustanoveniami	 Občianskeho	
zákonníka,	 ako	 aj	 platnými	 zákonmi	 a	všeobecne	 záväznými	 platnými	 predpismi.	 Zmluvný	 vzťah	
uzatvorený	 s	odberateľom	 –	 fyzickou	 osobou,	 ktorý	 nie	 je	 podnikateľom,	 sa	 riadi	 ustanoveniami	
zákona	 č.	 442/2002,	 	ustanoveniami	 Občianskeho	 zákonníka	 ako	 aj	 platnými	 zákonmi	 a	všeobecne	
záväznými	platnými	predpismi.	

		
Čl.	I.	

Cena		dodanej	pitnej	vody,	cena	odvedenej	odpadovej	vody	a	ceny	ostatných	služieb	a	plnení	
1. Cena	za	dodávku	pitnej	vody	a	cena	za	odvedenie	odpadovej	vody	 je	stanovená	rozhodnutím	Úradu	

pre	 reguláciu	 sieťových	 odvetví	 (ďalej	 len	 ÚRSO“).	 Dodávateľ	 sa	 zaväzuje	 zverejniť	 platné	 ceny	
tovarov	 a	služieb,	 ktoré	 podliehajú	 cenovej	 regulácií,	 ako	 aj	 podmienky	 ich	 dodávky	 alebo	
poskytovania	 spôsobom	 a	v	lehotách	 ustanovených	 ÚRSO.	 Dodávateľ	 zverejní	 aktuálne	 ceny	 za	
dodávku	 pitnej	 vody	 a	aktuálne	 ceny	 za	 odvedenie	 odpadovej	 vody	 na	 internetovej	 stránke	
dodávateľa	 (www.vtshlohovec.sk)	 a	zaslaním	 Oznámenia	 o	cene	 na	 adresu	 odberateľa	 uvedenú	
v	Zmluve.	Ak	je	dodávka	pitnej	vody	meraná,	zmenené	ceny	za	dodávku	pitnej	vody	a	zmenené	ceny	
za	 odvedenie	 odpadovej	 vody	 uvedené	 v	rozhodnutí	 ÚRSO	 sa	 použijú	 po	 vykonaní	 prvého	 odpočtu	
meradiel	od	nadobudnutia	účinnosti	nového	cenového	rozhodnutia.		Do	vykonania	odpočtu	meradiel	
sa	použijú	ceny	určené	pre	predchádzajúce	obdobie.	Pri	znížení	cien	v	porovnaní	s	predchádzajúcim	
obdobím	 sa	 ceny	 určené	 cenovým	 rozhodnutím	 použijú	 najneskôr	 do	 30	 dní	 od	 nadobudnutia	
účinnosti	cenového	rozhodnutia	ÚRSO.	

2. Ceny	ostatných	služieb	a	plnení	súvisiacich	s	dodávkou	pitnej	vody	a	odvedením	odpadovej	vody	sú	
uvedené	 v	Cenníku	 služieb	 a	plnení,	 ktorý	 je	 zverejnený	 na	 internetovej	 stránke	 dodávateľa	
(www.vtshlohovec.sk).	

		
Čl.	II.	

Fakturácia	a	spôsob	úhradyvodného	a	stočného	
1. Dodávka	 pitnej	 vody	 je	 splnená	 vtokom	pitnej	 vody	 z	verejného	 vodovodu	do	 vodovodnej	 prípojky	

a	odvádzanie	 odpadových	 vôd	 je	 splnené	 vtokom	 odpadových	 vôd	 zo	 zariadenia	 odberateľa	 do	
verejnej	kanalizácie.	

2. Vodné	 je	 platba	 za	 odber	 vody	 z	verejného	 vodovodu.	 Meranie	 množstva	 vody	 dodanej	 verejným	
vodovodom	 zabezpečuje	 prevádzkovateľ	 	verejného	 vodovodu	 svojim	 meradlom	 (pozn.	 niektoré	
meradlá	sú	vo	vlastníctve	odberateľov	–	ide	najmä	o	tzv.	združené	vodomery.	Táto	formulácia	potom	
znamená,	 že	 za	 ciach	 združených	 vodomerov	 vykonávame	my.).	 Ak	 nie	 je	množstvo	 vody	merané,	
stanoví	sa	množstvo	dodanej	vody	smernými	číslami	spotreby	vody.	Takto	zistené	množstvo	dodanej	
vody	je	podkladom	na	vyúčtovanie	vodného.	

3. Stočné	 je	 platba	 za	 odvádzanie	 odpadových	 vôd	 verejnou	 kanalizáciou.	 Meranie	 množstva	 vody	
odvedenej	 do	 verejnej	 kanalizácie	 zabezpečuje	 producent	 svojim	 meradlom,	 ak	 to	 ustanovuje	
prevádzkový	 poriadok	 verejnej	 kanalizácie.	 Ak	 sa	 vlastník	 verejnej	 kanalizácie,	 prípadne	
prevádzkovateľ	nedohodne	 s	producentom	 inak	a	ak	nie	 je	množstvo	vypúšťaných	odpadových	vôd	
merané,	má	 sa	 za	 to,	 že	 odberateľ,	 ktorý	 odoberá	 vodu	 z	verejného	 vodovodu	 vypúšťa	 do	 verejnej	
kanalizácie	 také	množstvo	vody,	ktoré	podľa	 zistenia	odobral	 z	verejného	vodovodu,	 s	pripočítaním	
množstva	 vody	 získanej	 z	iných	 zdrojov	 	(dažďové	 vody,	 odvádzané	 do	 verejnej	 kanalizácie	
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z	nehnuteľností).	 Výpočet	 množstva	 vôd	 z	povrchového	 odtoku	 z	nehnuteľností	 odvádzaných	 do	
verejnej	kanalizácie	je	súčasťou	Zmluvy.	

4. Odpočtom	 je	 kontrola	 meracích	 zariadení	 uskutočnená	 na	 odbernom	 mieste	 odberateľa,	 ktorú	
vykonáva	 dodávateľ	 a	ktorej	 cieľom	 je	 získať	 údaje	 o	skutočnom	 množstve	 dodanej	 pitnej	 vody	
a	o	skutočnom	 množstve	 odvedenej	 odpadovej	 vody.	 Údaje	 získané	 odpočtom	 sú	 podkladom	 pre	
fakturáciu	 vodného	 a	stočného.	 To	 neplatí	 pre	 kontrolné	 odpočty,	 kedy	 zistený	 stav	 slúži	 pre	
informačné	účely	prevádzkovateľa.	

5. Odpočty	 bude	 vykonávať	dodávateľ	 v	zmysle	 uzatvorenej	 zmluvy.	 Smerné	 čísla	 spotreby	 sú	určené	
vyhláškou	 č.	 397/2003	 Z.z., ktorou	 sa	 ustanovujú	 podrobnosti	 o	 meraní	 množstva	 vody	 dodanej	
verejným	 vodovodom	 a	 množstva	 vypúšťaných	 vôd,	 o	 spôsobe	 výpočtu	 množstva	 vypúšťaných	
odpadových	 vôd	 a	 vôd	 z	 povrchového	 odtoku	 a	 o	 smerných	 číslach	 spotreby	 vody	 (ďalej	 len	 ako	
„Vyhláška	č.	397/2003“).	

6. Dodávateľ	a	odberateľ	sa	dohodli	na	nasledovnom	platení	vodného	a	stočného:	
a) dodávateľ	vystaví	odberateľovi	Faktúru	za	obdobie,	v	ktorom	bol	vykonaný	odpočet	(riadny	

alebo	mimoriadny),	alebo	v	ktorom	bol	vykonaný	výpočet	podľa	smerných	čísiel,	do	15	dní	od	
vykonania	odpočtu	alebo	výpočtu,	

b) dodávateľ	umožní	odberateľovi	platiť	za	vodné	a	stočné	formou	predbežných	preddavkov	
c) výška	 predbežného	 preddavku	 je	 určená	 podľa	 priemernej	 dodávky	 pitnej	 vody	

a	priemerného	odvádzania	odpadových	vôd	za	predchádzajúci	kalendárny	rok	
d) predbežné	 preddavky	 odberateľ	 uhradí	 prostredníctvom	 sústredeného	 inkasa	 platieb	

obyvateľstva	–	SIPO	
e) množstvo		 dodanej	 pitnej	 vody	 a/alebo	množstvo	 odvedenej	 odpadovej	 vody,	 uvedené	 vo	

faktúre	 vystavenej	 podľa	 písm.	 a)	 bodu	 6.	 článku	 II.	 týchto	 VZP,	 je	 vodné	 a/alebo	 stočné	
určené	 ako	 rozdiel	 množstva	 dodanej	 pitnej	 vody	 a/alebo	množstva	 odvedenej	 odpadovej	
vody,	zisteného	odpočtom	a	posledného	účtovaného	množstva,	 	pričom	sa	započítava	výška	
zaplatených	preddavkov	

7. Ak	nie	je	možné	určiť	množstvo	dodanej	pitnej	vody	a	množstvo	odpadovej	vody	podľa	bodu	6.	písm.	
c	tohto	článku	II.	VZP,	určí	dodávateľ	množstvo	dodanej	pitnej	vody	a	množstvo	odvedenej	odpadovej	
vody	 podľa	 predpokladaného	 množstva	 na	 kalendárny	 rok,	 alebo	 podľa	 technického	 prepočtu	
(hodnota	 z	porovnateľného	 obdobia	 minulého	 roka,	 ako	 celoročný	 priemer,	 alebo	 ako	 dlhodobý	
priemer).	

8. Odberateľ	 má	 možnosť	 uhrádzať	 mesačné	 predbežné	 preddavky	 za	 vodné	 a	stočné		 na	 účet	
dohodnutým	spôsobom.	

9. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 všetky	 platby	 podľa	 zmluvy	 a	týchto	 VZP	 sa	 považujú	 za	 zaplatené	
pripísaním	zodpovedajúcej	sumy	platby	na	účet	dodávateľa.	

10. Ak	 je	 odberateľ	 v	omeškaní	 s	plnením	 peňažného	 záväzku	 alebo	 časti	 peňažného	 záväzku	
vyplývajúceho	zo	Zmluvy	alebo	týchto	VZP	má	dodávateľ	právo	na	úroky	z	omeškania	vo	výške	0,05	
%	z	dlžnej	peňažnej	sumy	za	každý	deň	omeškania.	

		
Čl.	III.	

Reklamácie	
1. Ak	vzniknú	chyby	pri	fakturácií	z	dôvodu	nesprávneho	odpočtu,	nesprávneho	použitia	smerných	čísel	

spotreby,	 použitím	 nesprávnej	 výšky	 ceny	 za	 dodávku	 pitnej	 vody	 alebo	 nesprávnej	 výšky	 ceny	 za	
odvedenie	odpadovej	vody,	z	dôvodu	nesprávneho	výpočtu	vodného	a	stočného,	z	dôvodu	nesprávne	
určeného	 množstva	 pitnej	 vody	 a	množstva	 odpadovej	 vody,	 má	 odberateľ	 právo	 na	 vyrovnanie	
nesprávne	fakturovaných	čiastok.	Svoju	reklamáciu	môže	odberateľ	uplatniť	najneskôr	do	30	dní	od	
doručenia	faktúry.	

2. Odberateľ	 uplatňuje	 reklamáciu	 v	zmysle	 reklamačného	 poriadku,	 ktorý	 je	 dostupný	 spoločnosti	
vodárenské	a	technické	služby,	s.r.o.	alebo	na	internetovej	stránke	dodávateľa	(www.vtshlohovec.sk)	

3. Ak	má	odberateľ	pochybnosti	o	správnosti	údajov	meradla	alebo	zistí	poruchu	na	meradle,	má	právo	
požiadať	vlastníka	verejného	vodovodu	o	jeho	preskúšanie.	Vlastník	verejného	vodovodu	je	povinný	
do	 30	 dní	 odo	 dňa	 doručenia	 žiadosti	 zabezpečiť	 preskúšanie	meradla	 podľa	 osobitného	 predpisu.	
Výsledok	preskúšania	vlastník	verejného	vodovodu	neodkladne	písomne	oznámi	odberateľovi.	

4. 	Ak	sa	pri	skúške	meradla	vyžiadanej	odberateľom	zistí,	že	
a) meradlo	 je	 nefunkčné	 z	 dôvodu,	 že	 nespĺňa	 požiadavky	 stanovené	 osobitným	 predpisom	

alebo	že	jeho	údaje	sa	odchyľujú	od	skutočnosti	viac,	ako	pripúšťa	osobitný	predpis,	uhradí	
ten,	komu	bola	odchýlka	podľa	odseku	4	na	prospech,	druhej	strane	finančný	rozdiel,	a	to	odo	
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dňa	 posledného	 odpočtu	meradla	 uskutočneného	 pred	 podaním	 žiadosti;	 v	 tomto	 prípade	
náklady	na	preskúšanie	a	výmenu	alebo	opravu	meradla	hradí	vlastník	verejného	vodovodu,	

b) meradlo	spĺňa	požiadavky	stanovené	osobitnými	predpismi	alebo	jeho	údaje	sa	neodchyľujú	
od	 skutočnosti	 viac,	 ako	 pripúšťa	 osobitný	 predpis,	 uhradí	 náklady	 spojené	 s	 preskúšaním	
meradla	odberateľ.	

Ak	 bola	 nefunkčnosť	 alebo	 poškodenie	 meradla	 spôsobená	 nedostatočnou	 ochranou	 meradla	
odberateľom	 alebo	 zásahom	 odberateľa,	 ktorý	 spôsobil	 poškodenie	 meradla,	 náhradu	 škody	 a	
náklady	spojené	s	výmenou	alebo	opravou	meradla	hradí	odberateľ.	Žiadosť	o	preskúšanie	meradla	
nezbavuje	odberateľa	povinnosti	zaplatiť	v	určenej	lehote	vodné.	Ak	nemožno	presne	zistiť	množstvo	
odberu	vody	za	čas	poruchy	meradla,	vypočíta	sa	množstvo	odberu	vody	za	príslušné	obdobie	alebo	
jeho	 časť	 podľa	 odberu	 vody	 v	 porovnateľnom	 období	minulého	 roku.	 Ak	 ide	 o	 nový	 odber	 alebo	
zmenu	 v	 odberových	 pomeroch,	 podľa	 množstva	 dodávanej	 vody	 v	 nasledujúcom	 porovnateľnom	
období,	 prípadne	 iným	 spôsobom	 dohodnutým	 s	 odberateľom.	 Odberateľ	 má	 právo	 požiadať	
o	preskúšanie	meradla	najneskôr	do	30	dní	od	jeho	demontáže.	

5. Prevádzkovateľ	 nezodpovedá	 za	 chybné	 nahlásenie	 stavu	 vodomera	 ak	 stav	 vodomera	 nahlasoval	
odberateľ.	V	takomto	prípade	zaniká	nárok	na	reklamáciu	zo	strany	odberateľa.	

6. Prevádzkovateľ	 nezodpovedá	 za	 stav	 vodomera	 ak	 nebolo	možné	 odčítať	 vodomer	 zamestnancom	
spoločnosti	 viac	 ako	 4	 fakturačné	 obdobia	 po	 sebe	 z	dôvodu	 nedostupnosti	 nehnuteľnosti	 a	 ak	bol	
účtovaný	technický	prepočet.	V	takomto	prípade	zaniká	nárok	na	reklamáciu	zo	strany	odberateľa.	

	
Čl.	IV.	

Prerušenie	alebo	obmedzenie	dodávky	pitnej	vody	a	odvádzania	odpadových	vôd	
1. Dodávateľ	je	oprávnený	prerušiť	alebo	obmedziť	dodávku	pitnej	vody	z	verejného	vodovodu	a/alebo	

odvádzanie	odpadových	vôd	do	verejnej	kanalizácie	z	nasledovných	dôvodov:	
a) uvedených	v	zákone	č.	442/2002	Z.z.	a	vo	všeobecne	záväzných	právnych	predpisoch	Slovenskej	

republiky,	
b) ak	 odberateľ	 nedovolene	 manipuluje	 s	vodomerom	 alebo	 meradlom	 odpadových	 vôd	 podľa	

článku	VII.	bod	5.	týchto	VZP	
c) ak	odberateľ	nezabezpečil	dostatočnú	ochranu	meradla	pred	poškodením,	
d) ak	je	tak	dohodnuté	v	Zmluve.	
e) ak	 odberateľ	 neuhradí	 faktúru	 	v	lehote	 30	 dní	 od	 jej	 splatnosti.	 A	to	 aj	 napriek	 tomu,	 že	

odberateľovi	nebola	doručená	upomienka.	
2. Zároveň	je	dodávateľ		oprávnený	fakturovať	náklady	na	obnovenie	dodávky		v	sume	166	€	(bez	DPH)	

	pre	 veľkoodberateľov	 a		 66	 €	 (bez	 DPH)	 pre	 maloodberateľov.		 Za	 každú	 upomienku	 zaslanú	
doporučene	je	dodávateľ	oprávnený	fakturovať	náklady	za	spracovanie	a	odoslanie	upomienky	2,50	€	
(bez	DPH).	

3. Podľa	 §24	 zákona	 č.	 442/2002	 Z.z.	 vlastník	 alebo	 prevádzkovateľ	 verejného	 vodovodu	
a/alebo	verejnej	kanalizácie	nezodpovedá	za	škody	a	ušlý	zisk	vzniknuté	nedostatkom	tlaku	vody	pri	
obmedzení	 alebo	 prerušení	 dodávky	 vody	 a/alebo	 odvádzania	 odpadových	 vôd	 pri	 mimoriadnej	
udalosti,	 pri	 prerušení	 dodávky	 elektrickej	 energie	 alebo	 z	dôvodu,	 pre	 ktorý	 je	 prevádzkovateľ	
oprávnený	 dodávku	 vody	 a/alebo	 odvádzanie	 odpadových	 vôd	obmedziť	 alebo	 prerušiť	 podľa	 §32	
zákona	č.	442/2002	Z.z.	

	
Čl.	V.	

Povinnosť	mlčanlivosti	
1. Zmluvné	strany	sa	zaväzujú	zachovávať	mlčanlivosť	o	dôverných	informáciách	týkajúcich	sa	Zmluvy	

prípadne	dodatkov	k		Zmluve;	tento	záväzok	zmluvných	strán	nie	je	časovo	obmedzený.	
2. Dôvernými	 informáciami	 sa	 na	 účely	 Zmluvy	 rozumejú	 akékoľvek	 skutočnosti,	 informácie	 a	 údaje,	

týkajúce	sa	Zmluvy	prípadne	dodatkov	k		Zmluve,	alebo	s	nimi	súvisiace	s	výnimkou:	
a) informácii,	ktoré	sú	v	deň	podpísania	Zmluvy	verejne	známymi	alebo	ktoré	sa	už	v	tento	deň	dali	

zadovážiť	z	bežne	dostupných	zdrojov,	
b) informácii,	ktoré	sa	stali	po	dni	podpísania	Zmluvy	verejne	známymi	alebo	ktoré	sa	po	tomto	dni	

už	 dajú	 zadovážiť	 z	 bežne	 dostupných	 zdrojov,	 a	 to	 inak	 než	 v	 dôsledku	 porušenia	 povinnosti	
zmluvnej	strany	zachovávať	mlčanlivosť	podľa	tohto	článku,	

c) informácií,	 z	 ktorých	 povahy	 vyplýva,	 že	 zmluvná	 strana	 nemá	 záujem	 o	 ich	 utajenie,	 ak	 ich	
zmluvná	strana	výslovne	neoznačila	za	dôverné,	(ďalej	len	„dôverné	informácie“).	

3. Povinnosť	zachovávať	mlčanlivosť	o	dôverných	informáciách	sa	nevzťahuje:	
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a) na	 prípady,	 ak	 zmluvná	 strana	 zverejnila	 dôverné	 informácie	 s	 predchádzajúcim	 písomným	
súhlasom	druhej	zmluvnej	strany,	

b) na	 prípady,	 keď	 na	 základe	 zákona	 vznikne	 zmluvnej	 strane	 povinnosť	 poskytnúť	 dôverné	
informácie.	Dotknutá	zmluvná	strana	je	na	požiadanie	povinná	informovať	druhú	zmluvnú	stranu	
o	 vzniku	 povinnosti	 poskytnúť	 dôverné	 informácie	 na	 základe	 zákona	 a	 o	 spôsobe	 a	 rozsahu,	
akým,	resp.	v	akom	ju	plnila,	

c) na	 prípady,	 ak	 zmluvná	 strana	 použila	 potrebné	 informácie	 alebo	 dokumenty	 v	 prípadných	
súdnych,	rozhodcovských,	správnych	a	iných	konaniach	ohľadom	práv	a	povinností	vyplývajúcich	
zo	Zmluvy	alebo	s	nimi	súvisiacich.	

4. Zmluvné	strany	sa	zaväzujú,	že	dôverné	informácie	bez	predchádzajúceho	písomného	súhlasu	druhej	
zmluvnej	strany	ďalej	neposkytnú	tretím	osobám	a	ani	neumožnia	prístup	tretích	osôb	k	dôverným	
informáciám.	 Za	 tretie	 osoby	 sa	 však	 nepokladajú	 členovia	 orgánov	 zmluvných	 strán,	 zamestnanci	
alebo	iné	poverené	osoby	zmluvných	strán,	audítori	alebo	právni	a	iní	poradcovia	zmluvných	strán,	
ktorí	 sú	 viazaní	 ohľadne	 im	 sprístupnených	 dôverných	 informácii	 povinnosťou	 mlčanlivosti	 na	
základe	 zákona	 alebo	 na	 základe	 dohody	 s	 dodávateľom	 alebo	 objednávateľom,	 ako	 aj	 iné	 osoby,	
ktorým	je	potrebné	poskytnúť	dôverné	informácie	za	účelom	realizácie	Zmluvy.	

	
Čl.	VI	

Komunikácia	zmluvných	strán	
1. Doručením	 akejkoľvek	 písomnosti	 na	 základe	 tejto	 zmluvy	 alebo	 v	súvislosti	 s	touto	 zmluvou	 sa	

rozumie	doručenie	písomnosti	doporučene	poštou	s	doručenkou	preukazujúcou	doručenie	na	adresu	
určenú	podľa	bodu	2.,	doručenie	kuriérom	alebo	osobné	doručenie	príslušnej	zmluvnej	strane.	Za	deň	
doručenia	 písomnosti	 sa	 považuje	 aj	 deň,	 v	ktorý	 zmluvná	 strana,	 ktorá	 je	 adresátom,	 odoprie	
doručovanú	 písomnosť	 prevziať,	 alebo	 v	ktorý	 márne	 uplynie	 úložná	 doba	 pre	 vyzdvihnutie	 si	
zásielky	 na	 pošte,	 doručovanej	 poštou	 zmluvnej	 strane,	 alebo	 v	ktorý	 je	 na	 zásielke,	 doručovanej	
poštou	 zmluvnej	 strane,	 preukázateľne	 zamestnancom	 pošty	 vyznačená	 poznámka,	 že	 „adresát	 sa	
odsťahoval“,	 „adresát	 je	 neznámy“	 alebo	 iná	 poznámka	 podobného	 významu,	ak	 sa	 súčasne	 takáto	
poznámka	zakladá	na	pravde.	

2. Pre	potreby	doručovania	prostredníctvom	pošty	sa	použijú	adresy	zmluvných	strán	uvedené	v	záhlaví	
tejto	zmluvy,	 ibaže	odosielajúcej	 zmluvnej	 strane	adresát	písomnosti	písomne	oznámil	novú	adresu	
určenú	 na	 doručovanie	 písomností.	 V	prípade	 akejkoľvek	 zmeny	 adresy	 určenej	 na	 doručovanie	
písomností	 na	 základe	 tejto	 zmluvy	 alebo	 v	súvislosti	 s	touto	 zmluvou	 sa	 príslušná	 zmluvná	 strana	
zaväzuje	o	zmene	adresy	bezodkladne	písomne	informovať	druhú	zmluvnú	stranu;	v	takomto	prípade	
je	 pre	 doručovanie	 rozhodujúca	 nová	 adresa	 riadne	 oznámená	 zmluvnej	 strane	 pred	 odosielaním	
písomnosti.	

3. Ak	sa	akákoľvek	písomnosť	na	základe	tejto	zmluvy	alebo	v	súvislosti	s	touto	zmluvou	doručuje	inak	
ako	poštou,	 je	možné	ju	doručovať	aj	na	inom	mieste	ako	na	adrese	určenej	podľa	bodu	2.,	ak	sa	na	
tomto	mieste	zmluvná	strana	v	čase	doručenia	zdržuje.	

	
Čl.	VII.	

Osobitné	ustanovenia	
1. Odberateľ,	 ktorý	v	zmysle	Zmluvy	nahlasuje	 stav	 vodomeru	pre	 jednotlivé	odbery	vody,	 je	povinný	

nahlásiť	dodávateľovi	správne	a	pravdivé	údaje	v	lehote	do	vystavenia	príslušnej	faktúry.	
2. Odberateľ	 –	 fyzická	 osoba	 je	 povinný	neodkladne	po	 zmene	 svojich	 osobných	údajov	 a	odberateľ	 –	

právnická	osoba	je	povinný	neodkladne	po	zmene	svojich	identifikačných	údajov	nahlásiť	ich	zmenu	
písomne	dodávateľovi.	

3. Odberateľ	 je	 povinný	 umožniť	 zamestnancovi	 dodávateľa	 vykonať	 odpočet	 na	 odbernom	 mieste	
odberateľa.	

4. Nedovoleným	otvorením	prívodu	vody	sa	rozumie	otvorenie	prívodu	vody,	ktorý	zastavil	dodávateľ	
a	otvoriť	ho	má	právo	len	dodávateľ.	Zároveň	je	dodávateľ	oprávnený	fakturovať	zmluvnú	pokutu	za	
neoprávnený	odber,	pričom	nezaniká	nárok	na	náhradu	škody.	

5. Nedovoleným	manipulovaním	s	vodomerom	alebo	meradlom	odpadových	vôd	sa	rozumie	porušenie	
plomby	 na	 vodomere	 alebo	 meradle	 odpadových	 vôd,	 alebo	 manipuláciou	 s	plombou	 alebo	 jej	
viazaním,	 ktorou	 dôjde	 k	jej	 zlomeniu,	 rozviazaniu,	 prerušeniu	 alebo	 inému	 znehodnoteniu	
narušujúcemu	 jej	 kompaktnosť	 a	celistvosť,	 alebo	 iná	 nepovolená	manipulácia	 s	vodomerom	 alebo	
meradlom	odpadových	vôd,	s	jeho	vnútornými	zariadeniami	a	zložením,	i	jeho	vonkajším	obalom,	ako	
i	jeho	 poškodenie,	 znehodnotenie,	 zmena	 parametrov	 a	iné	 konania,	 vykonané	 bez	 oprávnenia	
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udeleného	 dodávateľom.	 Zároveň	 je	 dodávateľ	 oprávnený	 fakturovať	 zmluvnú	 pokutu	 za	
neoprávnený	odber,	pričom	nezaniká	nárok	na	náhradu	škody.	

6. Odberateľ	 je	 povinný	 písomne	 oznámiť	 dodávateľovi	 zmenu	 vlastníckeho	 práva	 k	nehnuteľnosti	
pripojenej	 na	 verejnú	 kanalizáciu	 alebo	 verejný	 vodovod,	 v	ktorej	 sa	 nachádza	 odberné	 miesto,	
bezodkladne	 po	 uvedenej	 zmene.	 V	opačnom	 prípade	 sa	 zmluva	 považuje	 za	 platnú	 a	fakturácia	
prebieha	podľa	platných	pravidiel.	

		
Čl.	VIII.	

Zmluvné	pokuty	
1. Dodávateľ	je	oprávnený	požadovať	od	odberateľa	zmluvnú	pokutu:	

a) vo	 výške	 166,‐	 €	 (bez	 DPH)	 za	 neumožnenie	 vstupu	 prevádzkovateľovi	 na	 pripojenú	
nehnuteľnosť	 za	 účelom	 zistenia	 stavu	 meradla,	 alebo	 jeho	 opravy,	 výmeny,	 alebo	 vykonania	
kontrolného	merania	množstva	a	kvality	pitnej	vody	a	vypúšťanej	odpadovej	vody,	ako	aj	zistenia	
technického	stavu	vodovodnej,	respektíve	kanalizačnej		prípojky.	

2. Zaplatením	zmluvnej	pokuty	nie	je	dotknuté	právo	dodávateľa	na	náhradu	škody.	
		

Čl.	IX.	
Ukončenie	zmluvy	

1. Zmluva	zaniká:	
a)	uplynutím	času,	na	ktorý	bola	uzavretá	
b)	dohodou	zmluvných	strán	
c)	odstúpením	od	Zmluvy	dodávateľom	
d)	výpoveďou	Zmluvy	danou	odberateľom	
e)	odberateľ	poruší	a/alebo	nerešpektuje	platné	Všeobecné	zmluvné	podmienky		

2. Dodávateľ	je	oprávnený	odstúpiť	od	Zmluvy	z	nasledovných	dôvodov:	
a) ak	napriek	výzve	dodávateľa	na	nápravu	zariadenia	odberateľa	alebo	nápravu	spôsobom	odberu	

vody	a/alebo	odvádzania	odpadových	vôd	je	zariadenie	odberateľa	alebo	spôsob	odberu	vody	
alebo	odvádzania	odpadových	vôd	v	rozpore	s	technickými	podmienkami	tak,	že	môže	ohroziť	
zdravie,	bezpečnosť	osôb	alebo	majetok,	prípadne	spôsobiť	neprípustné	technické	alebo	
technologické	zmeny	v	dodávke	pitnej	vody,	v	odvádzaní	odpadových	vôd	alebo	čistení	
odpadových	vôd						

b) ak	dodávateľ	zistí,	že	odberateľ	sa	dopustil	neoprávneného	pripojenia	vodovodnej	prípojky	alebo	
kanalizačnej	prípojky	

c) ak	odberateľ	napriek	výzve	dodávateľa	nezabezpečí	odstránenie	zistenej	poruchy	na	svojich	
zariadeniach	alebo	na	svojej	vodovodnej	prípojke,	alebo	na	svojej	kanalizačnej	prípojke	v	lehote	
stanovenej	dodávateľom,	ktorá	nesmie	byť	kratšia	ako	tri	dni	

d) ak	sa	odberateľ	dopustil	neoprávneného	odberu	pitnej	vody	alebo	neoprávneného	vypúšťania	
odpadových	vôd	

e) ak	odberateľ	nezaplatí	riadne	a	včas	peňažné	záväzky	vyplývajúce	z	vodného	a	stočného	po	dobu	
dlhšiu	ako	30	dní	po	dobe	splatnosti	týchto	peňažných	záväzkov	

f) ak	napriek	výzve	dodávateľa	odberateľ	nezabezpečí	prispôsobenie	technických	zariadení	tak,	aby	
bolo	možné	merať	množstvo	dodanej	pitnej	vody	

g) ak	odberateľ	napriek	výzve	dodávateľa,	ktorý	sa	rozhodne	osadiť	meradlo	na	vodovodnú	
prípojku,	z	ktorej	sa	doteraz	odber	pitnej	vody	nemeral,	nevykoná	podľa	pokynov	dodávateľa	
potrebné	úpravy	na	vodovodnej	prípojke	

h) ak	odberateľ	nedovolene	manipuluje	s	vodomerom	alebo	meradlom	odpadových	vôd	podľa	
článku	VII.	bod	5.	týchto	VZP,	

i) ak	odberateľ	nesplní	povinnosť	podľa	článku	VII.	bod	6.	týchto	VZP.	
3. Odberateľ	 môže	 ukončiť	 Zmluvu	 dohodou,	 alebo	 výpoveďou	 a	to	 uplynutím	 výpovednej	 lehoty.	

Výpovedná	lehota	je	dohodnutá	na	30	dní	odo	dňa	doručenia	písomnej	výpovede.	
4. V	prípade,	 že	 odberateľ	 mieni	 ukončiť	 túto	 zmluvu	 v	dôsledku	 prevodu	 nehnuteľnosti	 na	 nového	

vlastníka	a	nepožaduje	prerušiť	dodávku	vody	z	verejného	vodovodu,	alebo	odvádzanie	odpadových	
vôd	 do	 verejnej	 kanalizácie,	 je	 povinný	 s	novým	 vlastníkom	 dostaviť	 sa	 do	 sídla	 spoločnosti	
Vodárenské	a	technické	 služby,	 s.r.o.	 za	účelom	ukončenia	 tejto	 zmluvy	a	uzavretia	 zmluvy	s	novým	
odberateľom	alebo	producentom.	Pritom	predloží	konečný	stav	meradla	k	dátumu	zmeny	a	fotokópiu	
dokladov	preukazujúcich	zmenu	vlastníctva.	Ak	odberateľ	alebo	producent	túto	povinnosť	nesplní,	je	
povinný	platiť	vodné	alebo	stočné	a	to	až	do	dňa	uzatvorenia	zmluvy	s	novým	odberateľom	alebo	do	
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dňa	prerušenia	dodávky	vody	a	odvádzania	odpadovej	vody.	Zmenu	vlastníka	je	možné	spraviť	až	po	
úplnom	uspokojení	pohľadávok.	

5. Dodávateľ	s	odberateľom	sa	dohodli,	že	odberateľ	nahradí	všetky	škody	(vrátane	všetkých	výdavkov	
a	nákladov,	 súdnych	 trov	 a	nákladov	 na	 právnu	 pomoc),	 ktoré	 vzniknú	 dodávateľovi	 v	dôsledku	
neuspokojenej	pohľadávky.	Toto	ustanovenie	platí	pre	všetky	neuspokojené	pohľadávky	spolu	alebo	
každú	zvlášť.	

	
Čl.	X.	

Záverečné	ustanovenia	
1. Dodávateľ	a	odberateľ	sa	v	zmysle	ust.	§	262	Obchodného	zákonníka	v	platnom	znení	dohodli,	že	ich	

zmluvný	 vzťah	 sa	 riadi	 ustanoveniami	 zákona	 o	vodovodoch	 a	kanalizáciách,	 ustanoveniami	
Obchodného	 zákonníka,	 ako	 aj	 platnými	 zákonmi	 a	všeobecne	 záväznými	 právnymi	 predpismi,	
okrem	zmluvného	vzťahu	uzatvoreného	s	odberateľom	–	 fyzickou	osobou	–	nepodnikateľom,	ktorý	
sa	 riadi	 ustanoveniami	 zákona	 o	verejných	 vodovodoch	 a	kanalizáciách,	 ustanoveniami	 §40	
Občianskeho	zákonníka,	ako	aj	platnými	zákonmi	a	všeobecne	záväznými	právnymi	predpismi.		

2. Dodávateľ	 a	odberateľ	 sa	 dohodli,	 že	 dodávateľ	 je	 oprávnený	 meniť	 tieto	 VZP	 z	dôvodov	 zmeny	
okolností,	ktoré	platili	v	čase	ich	vzniku.	Dodávateľ	je	povinný	zmenené	VZP	zverejniť	najneskôr	30	
dní	 pred	 dňom	 nadobudnutia	 ich	 účinnosti	 na	 internetovej	 stránke	 dodávateľa	
(www.vtshlohovec.sk).	

3. Dodávateľ	 a	odberateľ	 sa	 dohodli,	 že	 ustanovenia	 Zmluvy	 a	týchto	 VZP	 týkajúce	 sa	 nárokov	 na	
zaplatenie	 zmluvných	 pokút,	 zostávajú	 v	platnosti	 aj	 v	prípade	 ukončenia	 Zmluvy	 podľa	 článku	 IX.	
týchto	VZP.	

4. V	zmysle	zákona	č.	428/2002	Z.z.	ust.	§	7	o	ochrane	osobných	údajov,	odberateľ	–	fyzická	osoba	dáva	
dodávateľovi	svojím	podpisom	v	Zmluve	súhlas:	
a) so	spracovaním	svojich	osobných	údajov	uvedených	v	Zmluve	(ďalej	len	„osobné	údaje“)	

nevyhnutných	na	jeho	riadnu	identifikáciu,	na	účely	uzatvorenia	Zmluvy,	na	účely	plnenia	práv	
a	povinností	vyplývajúcich	zo	Zmluvy	ako	aj	na	všetky	vzťahy	so	Zmluvou	súvisiace	

b) so	spracovaním	osobných	údajov	počas	trvania	platnosti	Zmluvy,	najneskôr	do	lehoty	
vysporiadania	všetkých	nárokov,	vzniknutých	na	základe	Zmluvy.	

5. Odberateľ	–	fyzická	osoba	je	oprávnený	odvolať	súhlas	udelený	podľa	bodu	4	tohto	článku	VIII.	VZP	
po	 uplynutí	 platnosti	 zmluvy	 a	uplynutí	 lehoty	 uloženia	 v	 zmysle	 zákona	 č.		 395/2002	 o	archívoch	
a	registratúrach.	

6. Všetky	 údaje	 a	informácie	 obchodného	 charakteru	 a	ktoré	 vyplynú	 zo	 zmluvného	 vzťahu	 alebo	
z	činností		 zabezpečujúcich	 plnenie	 Zmluvy,	 považujú	 zmluvné	 strany	 za	 dôverné.	 Odberateľ	
i	dodávateľ	sa	zaväzuje,	že	tieto	dôverné	informácie	budú	chrániť	a	utajovať	pred	tretími	osobami.	

7. Platnosť	týchto	VZP	zaniká	účinnosťou	nových	VZP,	vydaných	podľa	bodu	2	tohto	článku	X.	VZP.	
8. Dodávateľ	i	odberateľ	sa	dohodli,	že	všetky	práva	a	povinnosti,	vyplývajúce	zo	Zmluvy	a	týchto	VZP,	

prechádzajú	na	právnych	nástupcov	zmluvných	strán.		
9. V	prípade	rozporu	Zmluvy	s	VZP	majú	prednosť	ustanovenia	Zmluvy.	
10. V	prípade,	ak	k	Zmluve	boli	priložené	nové	Všeobecné	podmienky	o	dodávke	pitnej	vody	a	odvádzaní	

odpadových	vôd,	tieto	nahradzujú	staré		VZP.	
11. Účastníci	 zmluvy	 vyhlasujú,	 že	 sú	 spôsobilí	 na	 právne	 úkony	 a	vyhlasujú,	 že	 táto	 zmluva	 nebola	

uzavretá	 v	tiesni	 za	 nápadne	 nevýhodných	 podmienok,	 súhlasia	 s	jej	 obsahom	 a	 s	obsahom	
Všeobecných	zmluvných	podmienok	a	na	znak	súhlasu	ju	dobrovoľne	a	vlastnoručne	podpisujú.	

12. Odberateľ	 je	povinný	bezodkladne	upovedomiť	dodávateľa	o	mimoriadnych	organizačných	stavoch	
a	to	najmä	pri	reštrukturalizácii,	likvidácii	alebo	vzniku	konkurzu.	

13. Odberateľ	súhlasí,	že	záväzky	z	tejto	zmluvy	prechádzajú	aj	na	jeho	právnych	nástupcov.	
14. Táto	 zmluva	 predstavuje	 celkový	 dohovor	 a	dohodu	 medzi	 zmluvnými	 stranami	 o	predmete	 tejto	

zmluvy	 a	nahrádza	 všetky	 predchádzajúce,	 súčasné	 ústne	 a	písomné	 dojednania,	 dokumenty	
a	dohovory	zmluvných	strán.	

15. Ak	 akékoľvek	 ustanovenie	 tejto	 zmluvy,	 ktoré	 je	 neplatné,	 nezákonné	 alebo	 nevynútiteľné	 podľa	
platného	práva,	bude	neúčinné	len	v	rozsahu,	v	akom	túto	neplatnosť,	nezákonnosť	alebo	nedostatok	
či	 stratu	 vynútiteľnosti	 postihuje	 právo,	 bez	 akéhokoľvek	 vplyvu	 na	 zostávajúce	 ustanovenia	 tejto	
zmluvy.	 Zmluvné	 strany	 sa	 zaväzujú	 nahradiť	 akékoľvek	 neplatné	 alebo	 neúčinné	 ustanovenie	
novým	ustanovením,	 ktoré	 je	platné	 a	účinné	 a	čo	najlepšie	 zodpovedá	nahrádzanému	neplatnému	
alebo	neúčinnému	ustanoveniu	a	vôli	zmluvných	strán	pri	uzavretí	tejto	zmluvy.	

	


