
Zmluva č. 01/2019 

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

prostredníctvom Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ: 

 Názov:   Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 

 Adresa:  Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01  Levice 

 Zastúpená:  Mgr. Alicou Meňhartovou, riaditeľkou školy 

 IČO/DIČ:  37864386 / 2021642766 

 Bankové spojenie: Prima banka, pobočka Levice 

 IBAN:   SK 36 5600 0000 0071 3729 3002 

 SWIFT kód banky: KOMASK2X 

 

Odberateľ: 

 Názov:   Bytová jednotka v nadstavbe „D“ pavilónu Základnej školy  

    Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice 

 Sídlo:   Dopravná 35, Levice 

 Zastúpená:  Mgr. Miroslavou Degúlovou, nar. 16.11.1983–nájomca bytu č. 1 

 Adresa:  Dopravná 35, Levice 

 Číslo vodomeru: 586 931 198 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe zmluvy č. 388/08-Lv, uzatvorenej medzi 

Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 

60 Nitra, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05  Levice a Základnou školou 

Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice zo dňa 01.08.2008 a dodatkov k nej.

  

2. Dodávateľom pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra, Odštepný 

závod Levice, Ludanská 4, 934 05  Levice prostredníctvom Základnej školy Andreja 

Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice. Z uvedeného dôvodu, podpisom zmluvy, pre 

odberateľa platia okrem ustanovenia tejto zmluvy aj ustanovenia č. 2., 4., 5.,  6. a 7 

zmluvy uzatvorenej medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou    a. s. Nitra, 

Odštepný závod Levice a obyvateľstvom. Fotokópia zmluvy pre obyvateľstvo tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 



III. 

Cena plnenia a platobné podmienky 

 

 

1. V zmysle zmluvy č. 388/08- Lv Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, 

Odštepný závod Levice vystaví faktúru za spotrebu vody za vodné, stočné a zrážkovú 

vodu pre Základnú školu Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice podľa stavu 

podružného vodomeru č. 586 931 198 – bytová jednotka v nadstavbe „D“ pavilónu 

Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice. Dodávateľ fakturovanú 

čiastku na základe stavu podružného vodomeru č. 10787977 rozúčtuje odberateľovi 

vystavením faktúry mesačne po obdržaní faktúry od Západoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. Nitra, odštepný závod Levice. Fakturovanie pre obyvateľa sa 

uskutoční za náklade stavu podružného vodomeru nachádzajúceho sa v byte 

odberateľa. Odberateľ je povinný k 25. dňu v mesiaci písomne nahlásiť stav 

podružného vodomeru č. 10787977 nachádzajúceho sa v byte. V prípade, že 25. deň 

v mesiaci je deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, stav podružného vodomeru 

odberateľ nahlási nasledujúci pracovný deň. Odberateľ je povinný uhradiť faktúru 

v lehote splatnosti bankovým prevodom, alebo v hotovosti do pokladne dodávateľa.

          

2. Vodné za výrobu a dodávku pitnej vody a stočné za odvedenie a čistenie odpadovej 

vody je určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na príslušné 

obdobie. Daň z pridanej hodnoty fakturuje dodávateľ podľa aktuálnych daňových 

predpisov.          

  

3. Pri zmene odberateľa alebo pri skončení odberu vody, resp. vypúšťanie odpadových 

vôd je odberateľ povinný výpoveďou oznámiť ukončenie odberu. Ak odberateľ túto 

povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné a stočné až do uzavretia zmluvy s novým 

odberateľom. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a zmluvnú 

pokutu. Pri akejkoľvek zmene dohodnutých podmienok je odberateľ povinný prerušiť 

zmluvný vzťah.         

  

4. Ak bude odberateľ v omeškaní s úhradou faktúr, zaplatí dodávateľovi poplatok 

z omeškania vo výške 0,25% dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

   

5. Ak bude odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní po lehote splatnosti 

dodávateľ má právo prerušiť dodávku vody. 

 

 

 

 

 



IV. 

Osobitné dojednania 

 

 

1. Dodávateľ si vyhradzuje právo skontrolovať stavy podružných vodomerov v bytových 

jednotkách a podpisom zmluvy dáva odberateľ písomný súhlas k tejto kontrole priamo 

v byte odberateľa.          

2. V prípade, že vznikne rozdiel medzi súčtom odpočtov na podružných vodomeroch 

nachádzajúcich sa v jednotlivých bytoch a spoločným podružným vodomerom            č. 

10787977, podľa ktorého stavu fakturuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. 

s. Nitra, Odštepný závod Levice pre dodávateľa spotrebu vody za bytové jednotky 

v nadstavbe „D“ pavilónu dodávateľa, bude strata rozpočítaná koeficientom podľa 

skutočnej spotreby na jednotlivé byty.     

3. Podľa bodu 2., článku IV sa nepostupuje v prípade, keď zo strany odberateľa nebude 

odčítaný a nahlásený stav vodomeru v zmluve dohodnutom termíne, alebo 

u odberateľa bolo zistené poškodenie meradla. Takto vzniknutý rozdiel – strata          sa 

vyfakturuje v plnej výške pre odberateľa. V prípade, keď sa uvedené ustanovenie týka 

dvoch alebo viacerých odberateľov naraz, vzniknutý rozdiel sa určí percentuálne podľa 

skutočnej spotreby predchádzajúceho štvrťroka. 

 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 01.07.2019. 

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom všetkých zmluvných strán a účinnosť 1 deň po 

zverejnení.     

3. Pri vzniku havárie je odberateľ povinný havarijný stav bezodkladne nahlásiť 

v pracovných dňoch od 7,00 hod. – 15,00 hod. dodávateľovi na t. č. 036/6313041,     e-

mail: tajomnik@zsmrsle.edu.sk, Spoločnosti SLUŽBYT Levice na t. č. 036/3810048 

počas pracovnej doby, 036/3811363 mimo pracovnej doby, prípadne 

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Levice na t. č. 0902957586.  

      

4. Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú 

ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov.          

  

5. Zmluvu je možné zmeniť písomne, vo forme dodatku.    

  



6. Zmluvu je možné vypovedať len písomnou formou.    

  

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží  dodávateľ 

a druhé odberateľ. 

 

 

 

 

Za odberateľa:      Za dodávateľa: 

 

V Leviciach, dňa 02.07.2019                            V Leviciach, dňa 01.07.2019 

 

 

 

 

 

........................................................    ........................................................ 

       Mgr. Miroslava Degúlová               Mgr. Alica Meňhartová 

                                     riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

1. Kópia všeobecnej zmluvy uzatvorenej medzi Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s., Odštepný závod Levice a obyvateľstvom 


