
Zmluva o dodávke a meraní vody 

I. Zmluvné strany: 

l.OBEC VOJANY, IČO: 332 127, Obecný úrad Vojany, PSČ 076 72, zastúpená 
Štefanom Czinkeom - starostom obce, číslo účtu: 3024 - 622 l 0200 - d'alej ako 
poskytovateľ. 

2.MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany, so sídlom Vel'ké Kapušany, ul. Z. Fábryho č.15/100, 
PSČ 079 21, IČO: 31712533, zastúpený: Michal Gyiire, konateľ- d'alej ako užívate!'. 

II. Predmet zmluvy: 

!.Užívateľ vykonáva správu bytového domu č.s. 50 k. ú. Vojany. Na základe tejto zmluvy 
o výkone správy bytového domu užívateľ 'zabezpečuje jednotlivým vlastníkom bytov dodávku 
vody a následné rozúčtovanie nákladov na dodávku vody. Bytový dom nemá vybudovanú 
vlastnú vodovodnú prípojku z ktorej by mohol odoberať vodu priamo od VVS, a. s. Košice. 

2.Poskytovateľ na základe tejto zmluvy bude poskytovať užívateľovi vodu cez vodovodnú 
prípojku, ktorou je priamo napojený na vodovod VVS, a.s. pričom poskytovateľ má 
uzntvorenú zmluvu na odber vody s VVS, a. s .. 

3.Poskytovateľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi túto vodu cez jeho 
vodomer, pričom užívateľ zabezpečí podružné meranie odberu vody. 

4.Spotreba vody sa zistí odpočtom spotreby vody zistenej na podružnom vodomere. Užívateľ 
sa zaväzuje zabezpečiť montáž a údržbu podružného vodomeru tak, aby tento zabezpečil 
hodnoverné a objektívne meranie odberu vody. 

5.V prípade poruchy podružného vodomeru užívateľa sa zmluvné strany dohodli, že spotreba 
vody pre užívateľa sa zistí z priemeru predchádzajúcich 24 mesiacov a následným 
rozúčtovaním spotreby na každý kalendárny deň. 

III. Čas plnenia 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu 

v trojmesačnej výpovednej lehote ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

IV. Cena 

!.Poskytovateľ sa zaväzuje po uplynutí kalendárneho roka a to vždy do 31-ého marca 
nasledujúceho kalendárneho roka vyfakturovať užívateľovi spotrebu vody cenu, ktorú platí 
dodávateľ priamo VVS, a.s .. 



... 
2.Dodávateľ a užívateľ sa dohodli, že dodávateľ vykoná odpočet podružného vodomeru vždy 
k poslednému dúu kalendárneho štvrťroka. 

V. Zmluvné pokuty 

V prípade že užívateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 5 dní, je povinný zaplatiť 
poskytovateľ ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z vyfakturovanej ceny za každý aj začatý 
deň omeškania až do jej zaplatenia. Zmluvná pokuta je splatná do l O dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy na jej zaplatenie. 

VI. Záverečné ustanovenia 

!.Faktúra bude mať náležitostí v zmysle zák.č.222/2004 Z.z. 
2.Faktúraje splatná do 15- tích dní odo dňa jeho doručenia užívateľovi. 
3.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dve vyhotovenia. 
4.Na práva a povinností neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
5.Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba vo forme písomného dodatku. 
6.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich práva a 
slobodnej vôle, vážne, určite, zrozumitel'ne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi 
podpismi. 
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