ZMLUVA
O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU
č. 4/2021- VVST
Čl. I. Zmluvné strany:
Vlastník verejného vodovodu:
Obec Štefanovce
Sídlo: Štefanovce 14, 082 35
IČO: 00327841
DIČ: 2020548200
Štatutárny orgán: Ing. František Kolarčík, starosta obce
Tel.: 051/7795134
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK74 5600 0000 0088 6066 6001
(ďalej v tejto zmluve len ako „ v l a s t n í k „)
a
Prevádzkovateľ verejného vodovodu:
VODANAŠA – združenie obcí
Sídlo: Víťaz č. 40, 082 38
IČO: 42086094
DIČ: 2022751951
Tel.: 0917 566 851
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 5600 000 0088 7116 2001
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Imrich, predseda združenia
(ďalej v tejto zmluve len ako „ p r e v a d z k o v a t e ľ “)
uzavreli v súlade so zák. NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení neskorších predpisov a zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov túto Zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu ( ďalej v tejto zmluve len
ako „ Z m l u v a “).

Čl. II. Predmet zmluvy:
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností vlastníka a prevádzkovateľa po dobu trvania platnosti
tejto Zmluvy uzavretej za účelom prevádzkovania verejného vodovodu v obci Štefanovce ( v ďalšom texte
„vodovodu“) podľa ustanovení zák. NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Čl. III. Výklad pojmov:
Prevádzkovaním vodovodu sa podľa tejto Zmluvy rozumie najmä:
a) priebežná dodávka pitnej vody odberateľovi v určenej kvalite,
b) vykonávanie opráv vodovodu podľa tejto Zmluvy,
c) vedenie evidencie údržby a opráv verejného vodovodu,
d) zabezpečenie objektov tvoriacich vodovod a jeho príslušenstvo pred vniknutím nepovolaných osôb,
e) zabezpečenie úradných skúšok meradiel používaných pri prevádzke vodovodu,

Čl. IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa:
1. Prevádzkovateľ vodovodu je povinný :
a) prevádzkovať vodovod v súlade s osobitnými predpismi , všeobecne záväzným nariadením obce,
prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu a podmienkami stanovenými na túto prevádzku
rozhodnutiami príslušných orgánov .

b) Zabezpečiť vykonávanie riadnej a pravidelnej
údržby
vodovodu. Vykonávanie údržby ,
nevyžadujúcej odbornú spôsobilosť na základe dohody uzatvorenej medzi vlastníkom
a prevádzkovateľom môže vykonávať aj vlastník vodovodu svojimi zamestnancami v rozsahu
dohodnutom v prílohe tejto zmluvy .
c) bezodplatne odovzdať vlastníkovi vodovodu na jeho vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných
ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,
d) zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia vodovodu podľa skutočného vyhotovenia stavby
graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny; na to poskytne vlastník
vodovodu prevádzkovateľovi potrebné časti dokumentácie,
e) umožniť prístup k vodovodu a umožniť odber vody hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu.
f) umožniť prístup k objektom a zariadeniam vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa
zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách alebo iných všeobecne záväzných
právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi ,
2. Prevádzkovateľ vodovodu je ďalej povinný
a) viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach vodovodu a poskytnúť údaje z
tejto evidencie vlastníkovi vodovodu,
b) zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodárenského zdroja počas jej odberu, akumulácie,
úpravy a dopravy k odberateľovi podľa programu monitorovania a zistené hodnoty výsledkov
odovzdávať príslušnému okresnému úradu a ministerstvom poverenej právnickej osobe.
c) bezodplatne poskytovať ministerstvu a ostatným orgánom verejnej správy na výkon ich pôsobností
podľa osobitných predpisov údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a
zariadeniach vodovodu. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a
zariadeniach vodovodu sú najmä identifikačné údaje vlastníka vodovodu, technické a bilančné údaje
vodovodu a ekonomické údaje. Podklady , ktoré nie sú v evidencii prevádzkovateľa poskytne vlastník
na základe žiadosti .
d) oznámiť ministerstvu a vlastníkovi vodovodu všetky zmeny a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov
ustanovených podľa tohto zákona a osobitného predpisu do 15 dní od vzniku týchto zmien,
e) zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,
f) poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny.
3. Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky
a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie vodovodu, zistenia stavu meradla alebo
jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a
kvality vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a na kontrolu činností a monitoringu v
ochranných pásmach vodárenského zdroja.

Čl. V. Práva a povinnosti vlastníka:
1.Vlastník vodovodu je povinný zabezpečiť
a) nepretržitú dodávku pitnej vody,
b) aby, vodovod spĺňal technické požiadavky uvedené v § 10 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.
c) aby, pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej vody nebolo ohrozené životné
prostredie,
d) rozvoj vodovodu v súlade so schváleným plánom rozvoja a s ohľadom na ekonomické možnosti,
e) ochranu objektov tvoriacich vodovod a jeho príslušenstvo pred vniknutím nepovolaných osôb,
f) osobu s oprávnením - osvedčením odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri
obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody vydaným podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 12
mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, ktorý bude vykonávať bežnú kontrolu zariadení vodovodu
v rozsahu dohodnutom osobitnou zmluvou uzatvorenou medzi Vlastníkom a Prevádzkovateľom.
g) vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku vodovodu,
h) vypracovanie plánu obnovy vodovodu najmenej na 10 rokov,
i) obnovu vodovodu v súlade s plánom obnovy verejného vodovodu.
j) bezodplatne poskytnúť prevádzkovateľovi vodovodu dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie
prevádzky verejného vodovodu,
k) oznámiť ministerstvu do 10 dní od začatia prevádzkovania vodovodu obchodné meno a sídlo,
právnickej osoby, ktorý bude prevádzkovateľom vodovodu
2.predmet a rozsah prevádzkovania,
3.dátum vydania živnostenského oprávnenia,
4.meno, priezvisko, trvalý pobyt odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
5.dátum začatia prevádzkovania vodovodu,

a) umožniť prístup k vodovodu osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) umožniť prístup k požiarnym hydrantom vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu;
veliteľ zásahu je povinný po skončení zásahu zahlásiť vlastníkovi verejného vodovodu čas, miesto a
množstvo odobratej vody,
c) vyžiadať súhlas prevádzkovateľa vodovodu na vykonanie akejkoľvek úpravy na vodovode,
d) pri akomkoľvek rozširovaní vodovodu, ak tento plní požiarnu funkciu, predkladať Hasičskému a
záchrannému zboru tieto zmeny okamžite.
2. Prevádzkovateľ s Vlastníkom vodovodu v súlade s § 28 ods. (3) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa dohodli, že úhrada za dodávku vody ( ďalej len
„vodné“) odberateľom od nového zúčtovacieho obdobia , roku 2022 sa platí Vlastníkovi .
3. Vlastník vodovodu je povinný zverejňovať primerané a aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody
na svojom webovom sídle.

Čl. VI. Náhrada nákladov prevádzkovateľa:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata pre Prevádzkovateľa spojená s poskytovaním služieb za činnosti
uvedené v čl. IV. ods. 2. písm. a), c),d), e) a f) tejto zmluvy je stanovená vo výške schválenej valným
zhromaždením Prevádzkovateľa , čo predstavuje pomernú časť nákladov spojených s činnosťou
prevádzkovateľa tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
2. Prevádzkovateľ bude fakturovať Vlastníkovi svoju odplatu uvedenú v bode1. štvrťročne pozadu, a to za
obdobie január- marec, apríl – jún, júl –september, október- december v danom kalendárnom roku do 20
dňa v mesiaci nasledujúcom po skončení štvrťroku s lehotou splatnosti do 15 dní odo dňa vystavenia
faktúry.
3. Vlastník je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi aj všetky náklady prevádzkovateľa spojené so sledovaním
kvality vody odoberanej z vodárenského zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy
k odberateľovi podľa programu monitorovania( odber a rozbor pitnej a surovej vody ) vo výške uhradenej
prevádzkovateľom poskytovateľovi služby.
4. Vlastník je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi aj všetky náklady prevádzkovateľa spojené s vykonávaním
riadnej a pravidelnej údržby verejného vodovodu ak táto nebude vykonaná zamestnancami vlastníka
vodovodu v súlade s čl. IV ods. 1 písm. b)tejto zmluvy. Odplata za tieto náklady bude stanovená dohodou
Vlastníka a Prevádzkovateľa na základe skutočne vykonaných prác spojených s údržbou vodovodu a bude
fakturovaná do 15 dni od ukončenia dohodnutého rozsahu vykonaných prác s lehotou splatnosti do 15 dní
odo dňa vystavenia faktúry
5. V prípade zvýšených nákladov na poskytovanie služieb uvedených v čl. VI. ods. 3. a 4. má prevádzkovateľ
právo na poskytnutie zálohovej platby vo výške dohodnutej medzi Prevádzkovateľom a Vlastníkom na
základe vystavenej zálohovej faktúry, v ktorej bude uvedený účel zálohovej platby.
5. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Čl. VII. Skončenie prevádzkovania verejného vodovodu:
1. Prevádzkovanie vodovodu podľa tejto Zmluvy sa skončí :
a) dňom písomne dohodnutým zmluvnými stranami
b) uplynutím výpovednej doby.
2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu, a to aj bez uvedenia dôvodu.
4. Výpoveď musí byť písomná a doručená dotknutej zmluvnej strane.
5. Výpovedná doba je 12 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola dotknutej zmluvnej strane doručená výpoveď.

Č. VIII. Ostatné práva a povinnosti:
1. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť predovšetkým
rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V prípade, ak nebude dohoda
dosiahnutá, môže sa ktorákoľvek zmluvná strana obrátiť s podaním na príslušný súd.
2.Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dva
podpísané rovnopisy.
3.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy stráca platnosť zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
uzatvorená Vlastníkom a prevádzkovateľom dňa 20. mája 2009 a aj všetky nasledujúce dodatky tejto
zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zmluvne zaväzujú usporiadať pohľadávky vyplývajúce z neuhradeného vodného

odberateľmi z verejného vodovodu Štefanovce , ktoré boli odberatelia povinný uhrádzať prevádzkovateľovi
uzatvorením zmluvy o postúpení pohľadávok v lehote do 31.12.2022. Nedoplatky vodného ktoré vznikli do
roku 2021 vrátane, uhrádzané odberateľmi budú príjmom prevádzkovateľa až do doby uzatvorenia zmluvy
o postúpení pohľadávok , v ktorej bude odsúhlasená výška postúpenej pohľadávky .
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom tejto zmluvy si ju
prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju
vlastnoručne podpisujú.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, určité a
zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu nepodpisujú v
tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok
8. Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa použijú ustanovenia zák. NR
SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.

V Štefanovciach dňa : 20.12.2021

––––––––––––––––––––––––––
Za vlastníka
Ing. František Kolarčík
starosta obce

––––––––––––––––––––
za prevádzkovateľa
Ing. Stanislav Imrich
predseda združenia

Príloha č. 1

Z M L U V Y O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU č. 3/2021- VVVI
Výška odplaty schválená valným zhromaždením za služby poskytované prevádzkovateľom verejného
vodovodu Víťaz je stanovená pomernou časťou a to vo výške 1/12 celkových nákladov prevádzkovateľa je
stanovená v členení :
A. Pevná zložka do doby schválenia novej výšky odplaty Valným zhromaždením (1/12) :
1. Mzdové náklady odborne spôsobilej osoby ( cena práce ) ……….......
392,07 €
2. Cestovné náklady
……………
110,00 €
3. Vedenie mzdovej a účtovnej agendy
……………
300,00 €
…………………………………………………………………………………………………….
Spolu za kalendárny rok
……………
802,07 €

B. Pohyblivá zložka ( z obstarávacej ceny 1/12)/ročne
4. Náklady na aktualizáciu programového vybavenia
5. Poštovné, kancelárske potreby,vedenie účtu a pod

…………… cca 60,00 €
…………… cca 60,00€

C. Náklady spojené s obstaraním odberov a rozborov vody z verejného vodovodu Víťaz a ostatné
náklady prevádzkovateľa spojené s prevádzkou vodovodu v skutočnej obstarávacej cene podľa
fakturácie dodávateľa prác alebo služby.
Pri zmene výšky odplaty valným zhromaždením bude vyhotovená nová príloha nahrádzajúca túto prílohu ,
ktorá nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Prevádzkovateľ bude vlastníkovi fakturovať odplatu v termínoch uvedených v zmluve , ktorej neoddeliteľnou
súčasťou je táto príloha, pokiaľ sa zmluvne strany nedohodnú inak .

Vo Víťaze dňa : 21.12.2021

––––––––––––––––––––––––––
Za vlastníka
Ing. František Kolarčík
starosta obce

----––––––––––––––––––––
za prevádzkovateľa
Ing. Stanislav Imrich
predseda združenia

