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Zmluva č.xxxxxxx 
 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd  

 
uzatvorená podľa ust. § 15 ods. 7 písm. b) a podľa ust. § 16 ods. 7 písm. b) 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 v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon o vodovodoch   a kanalizáciách“).  
 
 
Zmluvné strany: 
Dodávateľ:         KUNKUR s. r. o. 

Vyšehradská 12, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06  
zastúpený:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
korešp.adresa:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO :    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
IČ DPH:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 102919/B  
 

( ďalej len „Dodávateľ“)  
 
  
Odberate ľ:     
priezvisko a meno :   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
trvalé bydlisko:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adresa odberného miesta : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Dat.nar.:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx   
IBAN:      
telefónny kontakt:   .    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

          ( ďalej len „Odberateľ“) 
 
 
Na zabezpečenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie, podľa čl. I., uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní 
odpadových vôd (ďalej len „zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné obchodné podmienky(ďalej 
len „VOP“) dodávky pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 

Čl. I. 
Predmet Zmluvy a ú čel jej použitia  

 
1.   Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je: 
    a) dodávka pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len VV), 

b) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len VK) a jej čistenie. 
 
2. Množstvo dodanej pitnej vody z verejného vodovodu sa bude merať určeným meradlom 

(vodomerom)osadeným na vodovodnej prípojke k odbernému miestu (ďalej len OM). Množstvo odoberanej 
vody sa vykonáva odpočtom z tohto meradla. 

 
3.  Množstvo odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa bude určovať meradlom na meranie 

množstva dodanej pitnej vody. To znamená, že Odberateľ vypúšťa do VK také množstvo odpadovej vody 
aké odobral z VV.     
 

4.   Ak Odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov, ako z verejného vodovodu a ak nie je 
možné zistiť množstvo vypúšťanej odpadovej vody, meraním alebo iným spôsobom ustanoveným vo 
všeobecne záväznom právnom predpise, zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným 
výpočtom overeným dodávateľom verejnej kanalizácie. 
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Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi v dohodnutom množstve a čase uskutočňovať do odberného miesta: 

 
Adresa odberného miesta Parcelné číslo Odberné miesto Predmet zmluvy * Učel použitia ** Stav  ***

xxxxxxxxxxxx 1419/39 xxxxxxxxxxx a) b) ostatné 0  
 
* možnosti predmetu zmluvy:  
a) dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (ďalej len „dodávka vody“)  
b) odvádzanie a čistenie odpadových vôd  
c) odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku  
d) odvádzanie a čistenie odpadových vôd z iných zdrojov (písm. b), c), d) ďalej len „odvádzanie odpadových vôd“)  
 
** možnosti účelu použitia: stavebný, domácnosť, záhrada, ostatné  
*** stav: vodné, stočné je v tabuľke uvedené v m³/ k dátumu posledného evidovaného stavu na odbernom mieste.  
1. Množstvo vody dodanej verejným vodovodom a množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou sa zistí podľa 
ustanovení uvedených vo VOP.  

 
Čl. II. 

Právny vz ťah k nehnute ľnosti  
 

Vzťah odberateľa k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.  
 
Vlastník nehnuteľnosti  

 
List vlastníctva  číslo Parcelné číslo c.d. Vlastníctvo výlučné Vlastníctvo podielové 

x x ÁNO NIE  
 

Zmluva sa uzatvára výlu čne z vlastníkom nehnute ľnosti. 
  
Čl. III. 

Cena, spôsob úhrady vyú čtovacej faktúry a faktúry za opakované dodanie  slu žby 
 

1. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať dodávateľovi platby za dodávku vody z VV a odvádzanie odpadových vôd 
VK podľa tejto zmluvy a platných VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. O zmene VOP 
dodávateľ upovedomí odberateľa najmenej 30 dní vopred pred ich účinnosťou.  
 

2. Cena za 1m3 dodanej vody a cena za 1m3 odvedenej odpadovej vody v zmysle osobitného právneho 
predpisu je určovaná rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) pre príslušné 
obdobie mimo obdobie uvedené v bode 10 tohto článku. 

 
3. Za odber vody z VV platí Odberateľ Dodávateľovi vodné. 
 
4. Za odvedenie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku VK platí Odberateľ alebo producent 

Dodávateľovi stočné. 
 
5. Počet zálohových faktúr za opakované dodanie služby (ďalej len „ODS“) je stanovený podľa harmonogramu 

ODS, ktorý bude odberateľovi zasielaný vždy spolu s vyúčtovacou faktúrou. 
 
6. Výška faktúr za ODS sa pre Odberateľa s ročným vyúčtovacím obdobím stanoví podľa skutočnej spotreby 

predchádzajúceho vyúčtovacieho obdobia alebo z predpokladanej spotreby, rozdelenej do stanoveného 
počtu faktúr. 

 
7. Obdobie vystavovania vyúčtovacích faktúr pri ODS je minimálne raz ročne. 
 
8. Faktúry za ODS a vyúčtovacie faktúry za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd sú vystavené  

v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len 
„zákon o DPH“).  

 
9. Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením a obnovením dodávky vody a odvádzaním odpadovej 

vody v dôsledku neplatenia faktúr hradí Odberateľ. 
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10. Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Odberateľovi pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody 
a odvádzaní odpadových vôd. 

 
11. Do vydania rozhodnutia URSO o cenovej regulácii pre Dodávateľa bude Dodávateľ fakturovať Odberateľovi 

ceny vodného a stočného vo výške ceny za dodávku vody určenej URSO pre Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť, a.s. Po vydaní rozhodnutia o cenovej regulácii v termíne do 30 kalendárnych dní vykoná 
Dodávateľ odpočet meradla a na základe takto zisteného skutočného odberu pitnej vody vyúčtuje 
Odberateľovi cenu za odobratú pitnú vodu. Vzniknutý cenový rozdiel vyfakturuje resp. bude dobropisovať 
v prospech Odberateľa. 

 
 

Čl. III. 
Platnos ť a účinnos ť zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 
  
 

Čl. IV. 
Ukon čenie zmluvy 

 
1. Zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán,  
b) výpoveďou zo strany Odberateľa v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede Dodávateľovi. S výpoveďou zároveň doručí Dodávateľovi 
žiadosť o stanovenie technických podmienok odstránenia pripojenia vodovodnej-kanalizačnej   prípojky, 
na ktorej je zriadené odberné miesto uvedené v čl. I. tejto zmluvy na verejný vodovod- verejnú 
kanalizáciu a túto odstráni na svoje náklady. 

c) odstúpením od zmluvy zo strany odberateľa ak sa plnenie podľa tejto zmluvy a VOP   stane pre neho 
nemožným. 

 
 

Čl. V. 
 Doru čovanie a komunikácia zmluvných strán  

 
1. Pre účely doručovania podľa tejto zmluvy sa za písomnosť považujú všetky oznámenia, stanoviská, 

vyjadrenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy, súhlasy, schválenia, pripomienky a iné úkony súvisiace so zmluvou 
a jej plnením (ďalej len „Písomnos ť“ ). Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe doručovania Písomnosti tak 
ako je uvedené v ods. 2. a 3. tohto článku. 
 

2. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, písomnosť musí byť doručená na adresu zmluvnej strany, ktorá je 
jej adresátom, tak ako je uvedená v záhlaví zmluvy. Na základe dohody zmluvných strán sa 
 Písomnosť považuje za doručenú: 

 2.1 v prípade osobného doručovania: 
 a) dňom odovzdania Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu 

a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, 
b) dňom odmietnutia prevzatia Písomnosti príslušnou osobou, ak táto osoba vyhlási, že Písomnosť 

neprevzala alebo ak bude neprevzatie Písomnosti takouto osobou potvrdené  
dvoma ďalšími osobami, ktoré boli prítomné pri odmietnutí prevzatia, podľa toho, ktorá 
z uvedených skutočností nastane skôr, 

 2.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa, resp. 
kuriéra: 

 a) uplynutím piatich (5) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku ako deň odoslania Písomnosti, 
a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, 

 b) v prípade doporučenej zásielky alebo zásielky s doručenkou dňom odovzdania Písomnosti 
osobe oprávnenej prijímať Písomnosti za zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na  

   doručenke alebo dňom odmietnutia prevzatia Písomnosti príslušnou  
   osobou s poznámkou, že adresát odmietol jej prevzatie, podľa toho, ktorá  
   z uvedených skutočností nastane skôr, 

a)     dňom vrátenia Písomnosti odosielateľovi z dôvodu, resp. s poznámkou  
 nemožnosti jej doručenia zmluvnej strane, ktorá je adresátom, pretože  
 adresát sa nenachádza na adrese uvedenej v zmluve alebo na adrese,  
 ktorú oznámil zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom Písomnosti. 
 



4 
 

3. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa môže 
uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú zmluvná strana na tento 
účel oznámila druhej zmluvnej strane. V prípade doručovania Písomnosti prostredníctvom elektronickej 
pošty (e-mailom) sa Písomnosť považuje za doručenú dňom odoslania Písomnosti na poslednú známu e-
mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
 
 

Čl. VI. 
 Dodacie podmienky 

 

1.   Pitná voda z VV sa na OM privádza vodovodnou prípojkou. 

2.   Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z VV do vodovodnej prípojky. 

3.  Odberateľ odoberá  z VV vodu v množstve podľa skutočnej potreby 

4.  Odberateľ bude používať vodu pre uspokojovanie svojich potrieb, na sociálne a hygienické účely. 

5  Odpadová voda z OM sa odvádza do VK kanalizačnou prípojkou. 

6. Odvádzanie odpadových vôd VK je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia  Odberateľa 
do VK. 

7. Odberateľ vypúšťa do VK odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby. 

8. Odberateľ - producent nesmie vypúšťať odpadovú vodu do VK cez domovú čistiareň odpadových vôd alebo 
žumpu. 

9. V prípade nezaplatenia vodného alebo inej služby spojenej s dodávkou vody, alebo stočného po dobu dlhšiu 
ako 30 dní po lehote splatnosti, môže Dodávateľ prerušiť dodávku vody z VV alebo odvádzanie odpadových 
vôd VK podľa VOP , ktoré oznámi Dodávateľ Odberateľovi v lehote najmenej 3 dni vopred. 

10. Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote jej splatnosti, zaplatí dodávateľovi za prvú  odoslanú písomnú 
upomienku zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR. 

  
 . 

Čl. VII. 
 Osobitné ustanovenia  

 
1. Pre operatívne riešenie mimoriadnych úloh vyplývajúcich z prevádzkovania predmetu zmluvy, zmluvné 

strany určujú svojich zástupcov, ktorí budú oprávnení na komunikáciu a vydávanie pokynov pre účely riešia 
problémov, ktoré vzniknú pri výkone tejto zmluvy nasledovne (ďalej len „zástupcovia zmluvných strán“): 

                    Za vlastníka :                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
b) Za prevádzkovateľa:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení na vykonávanie a podpisovanie akýchkoľvek dokumentov, ktoré by 
zakladali zmeny tejto zmluvy, najmä zmeny odplaty podľa tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VIII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 

 
2. Odberateľ  si je vedomý neštandardného riešenia svojej vodovodnej prípojky, ktoré môže spôsobiť jej 

poruchovosť alebo netesnosti a zaväzuje sa poruchy monitorovať a vykonávať pri ich identifikácii ( napr. pri 
výrazných zmenách tlaku ) bezodkladnú opravu na vlastné náklady a poskytnúť potrebnú súčinnosť 
pracovníkom Kunkur s.r.o. pri riešení všetkých havarijných situácií , ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s  
neštandardným riešením vodovodnej prípojky aby sa zabránilo únikom vody. 

 
3. Odchýlne dojednania uvedené v tejto zmluve majú prednosť pred znením VOP. 
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4. Meniť, prípadne dopĺňať túto zmluvu je možné výlučne formou písomných dodatkov vzájomne odsúhlasených 

a podpísaných oboma zmluvnými stranami okrem VOP. 
 

 
5. Meniť a dopĺňať VOP je oprávnený dodávateľ z dôvodov a spôsobom tak ako je uvedené vo VOP. 

 
6. Odberateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu 

uvedenom v úvodných ustanoveniach zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu Odberateľa na účely 
plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých 
nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy. Odberateľ dáva podpisom tejto zmluvy súhlas dodávateľovi na 
poskytnutie jeho osobných údajov v zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými uzatvorí dodávateľ 
zmluvu o spracovaní osobných údajov.  
 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že obdobie medzi dátumom zmeny spôsobu zaúčtovania dodávok v zmysle 
článku I. a dátumom účinnosti zmluvy sa bude riadiť podmienkami uvedenými v tejto zmluve.  
 

8. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo strán dostane   po 1 
vyhotovení. 

  
9. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia  všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 
  
 
 
V Bratislave dňa      V ............................ dňa 23.08.2017 
 
 
 
 
Odberateľ:         Dodávateľ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1 Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd. 
Príloha č.2 Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd 
Príloha č.3 Výkon a služby  
Príloha č.4 Dohoda  o platbách  - rozpis záloh  
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Príloha č.1 k Zmluve  

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPA DOVÝCH VÔD 

 
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VOP“) 
spoločnosti KUNKUR , s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“) upravujú dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 
odberateľovi/producentovi v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších 
predpisov. Odberateľ vody, alebo osoba, ktorá je súčasne odberateľom aj producentom je (ďalej len „odberateľ“). 
Dodávateľ dodáva pitnú vodu a odvádza odpadovú vodu za podmienok uvedených v Zmluve o dodávke pitnej 
vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len „zmluva“).  
 

Čl. I. 
 
Cena za dodávku pitnej vody, cena za odvádzanie odp adovej vody a ceny ostatných výkonov a služieb  
 
1.1 Cena za dodávku pitnej vody a cena za odvádzanie 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 regulácii, 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 odvádzanie 
odpadovej vody na internetovej stránke dodávateľa (www.kunkur.sk). Informácie o aktuálnych cenách sú 
dostupné aj v zákazníckych centrách dodávateľa. Ak je dodávka pitnej vody meraná, zmenené ceny za dodávku 
pitnej vody a zmenené ceny za odvádzanie 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.  
 
1.2 Ceny ostatných výkonov a služieb súvisiacich s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú 
uvedené v Cenníku výkonov a služieb, ktorý je dostupný v zákazníckych centrách dodávateľa  alebo na 
internetovej stránke dodávateľa  (www.kunkur.sk).  
 

Čl. II. 
 

Fakturácia a spôsob úhrady vodného a sto čného 
 
2.1 Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej 
prípojky.  
 
2.2 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo 
zariadenia odberateľa do verejnej kanalizácie.  
 
2.3 Vodné je platba za odber pitnej vody z verejného vodovodu.  
 
2.4 Stočné je platba za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
.  
2.5 Odpočtom je odpis stavu meracích zariadení uskutočnený na odbernom mieste odberateľa, ktorý vykonáva 
dodávateľ , a ktorého 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.  
 
2.6 Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny fakturačného obdobia podľa svojich prevádzkových potrieb. Ak nie je 
množstvo pitnej vody a odpadovej vody merané, dodávateľ najmenej jedenkrát ročne vypočíta jej množstvo na 
základe smerných čísel spotreby. Smerné čísla spotreby sú určené vyhláškou č. 209/2013 Z.z. 
 
2.7 Dodávateľ  má právo na vykonanie odpočtu kedykoľvek v priebehu fakturačného obdobia.  
 
2.8 Dodávateľ  vystaví odberateľovi faktúru do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (deň odpočtu v zmysle 
harmonogramu odpočtov vodomerov).  
 
2.9 Splatnosť takto zaslanej vyúčtovacej faktúry, bude uvedená vo faktúre.  
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2.10 Vodné a stočné odberateľ uhrádza formou faktúr/platieb za opakované dodávky tovaru a služieb (pre účely 
VOP ďalej len „preddavky“) účtovaných a predpísaných dodávateľom a vyúčtovacích faktúr vystavených 
dodávateľom .  
 
2.11 Preddavky odberateľ uhradí do 15. dňa príslušného mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom nastalo plnenie 
zmluvy. Dodávateľ  sa zaväzuje prípadné vzniknuté preplatky vrátiť odberateľovi do 30 dní po vykonaní ročného 
zúčtovania. Odberateľ sa zaväzuje podpisom zmluvy uhrádzať pravidelné preddavky za vodné a stočné na účet 
dodávateľa spôsobom dohodnutým v zmluve.  
2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby podľa zmluvy a týchto VOP sa považujú za zaplatené 
pripísaním zodpovedajúcej sumy platby na účet dodávateľa.  
 
2.13 Ak nie je možné určiť množstvo dodanej pitnej vody a množstvo odpadovej vody, určí dodávateľ výšku 
preddavkov podľa predpokladaného odberu za kalendárny rok potvrdeného odberateľom.  
 
2.14 Vyúčtovacia faktúra, ostatné faktúry a iné dokumenty budú odberateľovi zasielaná na jeho e-mailovú adresu 
uvedenú v zmluve alebo na požiadanie poštovou formou.  
 

Čl. III. 
 

Reklamácie a doru čovanie písomností 
 
3.1 Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla (ďalej aj ako „vodomer“) alebo zistí poruchu na 
meradle, má právo požiadať dodávateľa verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Dodávateľ je povinný do 30 dní 
odo dňa doručenia zabezpečiť preskúšanie meradla. Výsledok preskúšania dodávateľ verejného vodovodu 
písomne oznámi odberateľovi. Ak sa zistí, že meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené 
zákonom o metrológii, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa 
posledného odpočtu uskutočneného pred podaním žiadosti a náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu 
meradla hradí dodávateľ. Ak meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom o metrológii, alebo sa jeho údaje 
neodchyľujú od skutočnosti ako pripúšťa zákon o metrológii uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou 
alebo opravou odberateľ. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobené nedostatočnou ochranou 
meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou hradí odberateľ.  
 
3.2 Ak vzniknú chyby pri fakturácii z dôvodu nesprávneho odpočtu, nesprávneho použitia smerných čísel 
spotreby, použitím nesprávnej výšky ceny za dodávku pitnej vody alebo nesprávnej výšky ceny za odvádzanie 
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.  
 
3.3  Vady množstva/ceny dodanej vody z verejného vodovodu alebo množstva/ceny vody odvedenej do verejnej 
kanalizácie je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote splatnosti 
faktúry, ktorej sa reklamácia týka, inak jeho práva  zo zodpovednosti za vady zanikajú.  
 
3.4 Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie a výsledok 
reklamácie neodkladne písomne oznámiť odberateľovi, s výnimkou reklamácie vyúčtovacej faktúry, ktorá sa 
bude považovať za vybavenú zaslaním vy reklamovanej faktúry.  
 
3.5 Vyúčtovacia faktúra, ostatné faktúry a iné dokumenty sú považované za doručené dňom odoslania na e-
mailovú adresu uvedenú v zmluve. Písomností zasielané prostredníctvom pošty sa považujú za doručené do 
troch dní od ich odoslania a v prípade, a) ak odberateľ odmietne písomnosť (zásielku) prevziať, dňom kedy bolo 
prevzatie písomnosti odopreté, b) ak odberateľ nebol zastihnutý, písomnosť sa uloží na pošte a odberateľ si ju v 
odbernej lehote určenej v oznámení o uložení písomnosti (zásielky) neprevezme, márnym uplynutím lehoty na 
vyzdvihnutie písomnosti (zásielky) a c) ak písomnosť nie je možné doručiť na adresu uvedenú v zmluve z 
dôvodu, že adresát nie je známy a iná adresa nie je dodávateľovi známa, dňom vrátenia nedoručenej písomnosti 
(zásielky) dodávateľovi.  
 

 
Čl. IV. 

 
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody a o dvádzania odpadových vôd  

 
Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie 
odpadových vôd do verejnej kanalizácie z nasledovných dôvodov:  
a) uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení 
(ďalej len „zákon o vodovodoch a kanalizáciách“) a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch,  
b) ak odberateľ neuhradí preddavky, dohodnuté v zmluve, po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,  



8 
 

c) ak odberateľ nedovolene manipuluje s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd podľa článku V. bod 5.5 
týchto VOP,  
d) ak odberateľ nezabezpečil dostatočnú ochranu meradla pred poškodením,  
e) ak je tak dohodnuté v zmluve.  
 

 
Čl. V. 

 
Osobitné ustanovenia 

 
5.1 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.  
 
5.2 Odberateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi zmenu svojich osobných údajov, 
identifikačných údajov, vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu, odberného miesta, alebo zmenu využívaných služieb, ktoré majú vplyv na účtovanie platieb vodného 
a stočného dodávateľom.  
 
5.3 Odberateľ je povinný umožniť zamestnancovi dodávateľa v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky 
v súvislosti s prevádzkou verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vykonať odpočet na odbernom mieste 
odberateľa, umiestňovať orientačné označenia a udržiavať ich v riadnom stave. 
  
5.4 Nedovoleným otvorením prívodu vody sa rozumie otvorenie prívodu vody, ktorý zastavil dodávateľ a otvoriť 
ho má právo len dodávateľ.  
 
5.5 Nedovoleným manipulovaním s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd sa rozumie porušenie plomby 
na vodomere alebo meradle odpadových vôd, alebo manipuláciu 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 s jeho vonkajším obalom, ako i jeho poškodenie, znehodnotenie, zmena parametrov a iné konania, 
vykonané bez oprávnenia udeleného dodávateľom.  
 

Čl. VI. 
 

Zmluvné pokuty 
 
6.1 Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa pokutu:  
a) vo výške 332 € za neoprávnený odber podľa § 25, odst.1 zákona č. 442/2002 Z.z., za každý druh 
neoprávneného odberu a za každý preukázaný prípad zvlášť,  
b) vo výške 332 € za neoprávnené vypúšťanie podľa § 25, odst.3 zákona č. 442/2002 Z.z., za každý druh 
neoprávneného vypúšťania a za každý preukázaný prípad zvlášť,  
c) vo výške 3 319 € za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, neodvádzanie vôd z povrchového 
odtoku do vsakovacieho systému, konštrukčným zásahom do vsakovacieho systému tak, že vody z povrchového 
odtoku alebo spodné vody z priľahlej nehnuteľnosti vtekajú do verejnej kanalizácie,  
d) vo výške 4 979 € za neoprávnené vypúšťanie látok, ktoré sa do kanalizácie nesmú vypúšťať podľa § 25, ods. 
3 zákona č. 442/2002 Z.z., a v rozpore s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,  
e) vo výške 332 € za neumožnenie vstupu dodávateľovi 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,  
f) za oneskorené uhradenie dlžnej sumy vo výške 0,03 % dlžnej sumy za každý deň omeškania,  
g) za vystavenie upomienky číslo 2 vo výške 15,00 €,  
h) vo výške 332 €, ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v odbere vzoriek,  
i) vo výške 500 € za nedovolené otvorenie prívodu vody v zmysle čl. V., bodu 5.4 týchto VOP,  
j) vo výške 332 € za nedovolené manipulovanie s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd v zmysle č. V., 
bodu 5.5 týchto VOP,  
k) vo výške 70 € za nezabezpečenie vodomeru pred poškodením.  
 
6.2 Porušenie zmluvných povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Dodávateľ má právo od zmluvy 
odstúpiť na základe písomného oznámenia do 10 dní odo dňa, keď sa o porušení zmluvy dozvedel. Obnovenie 
odvádzania odpadových vôd bude možné iba na základe novej zmluvy s tým, že náklady na obnovu znáša 
odberateľ. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.  
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Čl. VII. 

 
Ukon čenie zmluvy 

 
7.1 Zmluva zaniká:  
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,  
b) dohodou zmluvných strán,  
c) odstúpením od zmluvy dodávateľom,  
d) výpoveďou zmluvy danou odberateľom.  
 
7.2 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov:  
a) ak napriek výzve dodávateľa na nápravu zariadenia odberateľa, alebo nápravu spôsobu odvádzania 
odpadových vôd je zariadenie odberateľa 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 odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd, 
b)ak dodávateľ zistí, že odberateľ sa dopustil neoprávneného pripojenia kanalizačnej prípojky, 
c) ak odberateľ napriek výzve dodávateľa nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy   
na svojej kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni, 
d)ak sa odberateľ dopustí neoprávneného vypúšťania odpadových vôd, 
e)ak odberateľ nezaplatí riadne a včas peňažné záväzky vyplývajúce zo 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 sa odberateľ dohodne s dodávateľom na osadení meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz 
odber pitnej vody nemeral, a napriek tomu odberateľ nevykoná podľa pokynov dodávateľa potrebné úpravy na 
vodovodnej prípojke,  
i) ak odberateľ nedovolene manipuluje s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd podľa článku V. bod 5.5 
týchto VOP.  
 
7.3 Odberateľ môže ukončiť zmluvu dohodou alebo výpoveďou, a to uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná 
lehota je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede.  
 
7.4 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 spoločnosti KUNKUR  s. r.o. za účelom ukončenia 
tejto zmluvy a uzavretie zmluvy s novým odberateľom. Pritom predloží konečný stav meradla k dátumu zmeny a 
fotokópiu dokladov preukazujúcich zmenu vlastníctva. Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť 
vodné alebo stočné a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom alebo do dňa prerušenia dodávky 
vody a odvádzania odpadovej vody. 
 

Čl. VIII. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1 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, ustanoveniami Občianskeho 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 Občianskeho zákonníka, 
ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
8.2 Dodávateľ odberateľ sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený meniť tieto VOP z dôvodov zmeny okolností, 
ktoré platili v čase ich vzniku. Dodávateľ je povinný zmenené VOP zverejniť najneskôr 30 dní pred dňom 
nadobudnutia ich účinnosti na internetovej stránke dodávateľa (www.kunkur.sk) a budú dostupné aj v 
zákazníckych centrách dodávateľa.  
 
8.3 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že ustanovenia zmluvy a týchto VOP týkajúce sa nárokov na zaplatenie 
zmluvných pokút podľa článku VI. týchto VOP, zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia zmluvy.  
8.4 V zmysle zákona č.428/2002 Z.z, § 7. o ochrane osobných údajov odberateľ – fyzická osoba dáva 
dodávateľovi svojím podpisom v zmluve súhlas:  
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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.  
 
8.5 Odberateľ - fyzická osoba je oprávnený odvolať súhlas udelený podľa článku VIII. bod 8.4 týchto VOP po 
uplynutí platnosti zmluvy a uplynutí lehoty uloženia v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach. 
 
8.6 Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu alebo z činností 
zabezpečujúcich plnenie zmluvy, považujú zmluvné strany za dôverné. Odberateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že 
tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami.  
 
8.7 Platnosť týchto VOP zaniká účinnosťou nových VOP, vydaných podľa článku VIII. bod 8.2 týchto VOP.  
 
8.8 Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že všetky práva a povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy a týchto VOP,  
prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.  
 
8.9 V prípade rozporu zmluvy s VOP majú prednosť ustanovenia zmluvy.  
 
8.10 V prípade, ak k zmluve boli priložené nové Všeobecné obchodné podmienky o dodávke pitnej vody a 
odvádzaní odpadových vôd, tieto nahradzujú všetky staré VOP a VZP.  
 
8.11 Odberateľ sa oboznámil so VOP, ich obsahu porozumel a pristupuje k nim nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných podmienok.  
 
8.12 VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2016 a dňom ich účinnosti v plnom rozsahu nahrádzajú všetky 
predchádzajúce všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd vydané 
dodávateľom, ktoré strácajú svoju platnosť a účinnosť.  
 

Schválené v Bratislave, dňa: 29.01.2016 
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Príloha č.2 k Zmluve  

 
 

Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností, ich častí a 
zariadení : 

 
Ukazovatele zne čistenia                                                                Prípustná miera zne čistenia 

 
1. BSK5  mg / l 400 
2. CHSK (Cr)  mg / l  oxidovateľnosť  dichromanom 1 000 
3. pH 6,0 - 8,5 
4. RAS  mg / l 1 000 
5. Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu  mg / l 55 
6. Saponáty spolu  mg / l 10 
7. Ortuť /Hg/  mg / l        0,005 
8. Meď  /Cu/  mg / l        0,5 
9. Nikel  /Ni/  mg / l        1,0 
10. Chróm /CR III /  mg / l        0,5 
11. Chróm /CR VI /  mg / l        0,1 
12. Olovo /Pb /  mg / l        0,1 
13. Arzén /As/  mg / l        0,2 
14. Zinok /Zn /  mg / l        2,0 
15. Selén /Se /  mg / l        0,05 
16. Striebro /Ag /  mg / l        0,1 
17. Kadmium /Cd /  mg / l        0,2 
18. Kyanidové ióny /CN /  mg / l        0,2 
19. NEL  mg / l       20 
20. Celková sušina  mg / l 3 000 
 - nerozpustné látky 1 000 
 - rozpustné látky 2 000 
21. Látky usadzovateľné po 30 min. usadzovania  cm3 / l 200 
22. Látky fenolitického charakteru  mg / l 30 
23. Teplota vody º C 40 
 
 
 
V ..................................... dňa  23.08.2017 
 
 
 
 
Odberateľ:       Dodávateľ:  
 
 
....................................................                          ........................................................ 
 
 
 
 
 
 

1. KONY A SLUŢBY SÚVISIACE SO ZÁSOBOVANÍM PITNOU VODOU VEREJNÝM  

VODOVODOM 
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Príloha č.3 k Zmluve  
 
 
 

VÝKONY A SLUŽBY SÚVISIACE SO ZÁSOBOVANÍM PITNOU VOD OU VEREJNÝM VODOVODOM A 
II.  ODKANALIZOVANÍM ODPADOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIO U, platné od 29. Januára 2016  
 

2. VÝKONY A SLUŽBY SÚVISIACE SO ZÁSOBOVANÍM PITNOU VODOU VEREJNÝM VODOVODOM  
 
 

1.1 Preberanie verejného vodovodu a jeho zariadení *  
  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

 

1.1.1 preberanie verejného vodovodu a jeho zariadení,  
hod./osoba 39,30 € 47,16 € 

odborný dozor a iné podobné úkony   

    
  

* meracie prístroje a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny  
 

1.1 Vyty čovanie, vyh ľadávanie, zameranie a zakreslenie *  
  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

 

1.2.1 Vyty čovanie podzemného vedenia, vyh ľadávanie  
hod./osoba 31,20 € 37,44 € 

úniku vody, zameranie porúch a iné podobné výkony   

    
 

1.2.2 Zakreslenie sietí do projektovej dokumentácie v  
½ hod./osoba 32,82 € 39,38 € 

elektronickej podobe   

    
 

* meracie prístroje a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny  
 

1.3 Poplatok za prerušenie a obnovenie dodávky pitn ej vody   
 Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
     

1.3.1.1 Prerušenie dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu výkon 75,43 € 90,52 €
 zo strany dodávateľa    

1.3.1.2 Obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody z dôvodu neplatenia a z výkon 75,43 € 90,52 €
 iného dôvodu zo strany dodávateľa    

1.3.1.3 Prerušenie dodávky pitnej vody (cez vodovodnú prípojku pripojenú na T- výkon 75,43 € 90,52 €
 kus vo vodovodnej šachte) z dôvodu neplatenia a z iného dôvodu zo    
 strany dodávateľa    

1.3.1.4 Obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody (cez vodovodnú prípojku výkon 75,43 € 90,52 €
 pripojenú na T-kus vo vodovodnej šachte) z dôvodu neplatenia a z    
 iného dôvodu zo strany dodávateľa    

1.3.1.5 Prerušenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 39,25 € 47,10 €

1.3.1.6 Obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa výkon 39,25 € 47,10 €

 
1.4 Montáž vodomerov a prípojok  

 
1.4.1 Montáž vodomerov  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

 

        

1.4.1.1 Montáž domového vodomeru DN 20 ks 190,68 € 228,82 €
 

1.4.1.2 Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 20 ks 226,89 € 272,27 €
 

1.4.1.3 Montáž domového vodomeru na T-kus DN 20 ks 191,97 € 230,36 €
 

1.4.1.4 Montáž domového vodomeru DN 25 – 40 ks 193,52 € 232,22 €
 

1.4.1.5 Montáž domového vodomeru s prípojkou DN 25 – 40 ks 206,86 € 248,23 €
 

1.4.1.6 Montáž domového vodomeru na T-kus DN 25 – 40 ks 305,47 € 366,56 €
 

     
 

1.4.2 Montáž priemyselných vodomerov  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

1.4.2.1 Montáž priemyselného vodomeru nad DN 50 vrátane ks 117,72 € 141,26 €
 

1.4.2.2 Montáž priemyselného vodomeru s prípojkou nad DN 50 vrátane * ks 117,72 € 141,26 €
 

   

 *ostatné priame náklady a prenájom mechanizmov budú faktúrované na základe skutočne vynaložených nákladov. Minimálna časová sadzba 
 

 = 0,5 hod., resp. 0,5 dňa.      
 

     
 

1.4.3 Montáž "záhradného" vodomeru   Cena bez DPH Cena s DPH
 

        

1.4.3.1 Montáž "záhradného" vodomeru za účelom zľavy na stočnom ks 63,59 € 76,31 €
 

  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

1.4.4 Vodomer so spätnou klapkou s montážou alebo samostatná spätná 
ks 133,42 € 160,10 € 

 klapka s montážou na prípojku bez vodomernej zostavy *  

      
  

*ostatné priame náklady a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, pre časové sadzby je počítaná min. hodnota 0,5 dňa, 
príp. 0,5 hodiny. 
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1.5 Hydrantový nadstavec  

  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
1.5.1 Prenájom mesiac 1,70 € 2,04 €
1.5.2 Montáž - demontáž * hod./osoba 15,70 € 18,84 €
1.5.3 Záloha za prenájom ks 189,00 €   

* doprava bude fakturovaná na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny  
 

1.6 Práce na vodovodných sie ťach *  
 Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

 

1.6.1   Opravy vodovodných prípojok na objednávky, výmeny    
 

uzlov, výmeny vodovodného potrubia, údržba, opravy hod./osoba 15,70 € 18,84 €
 

porúch a ostatné práce na vodovodnej sieti*    
 

1.6.2   Preplachy vodovodných potrubí hod./osoba 30,40 € 36,48 €
 

1.6.3   Odčerpanie vody zo šachty (Môžu byť účtované km za 
ks 38,93 € 46,72 € 

výjazd podľa skutočnosti.)  

   
  

* doprava, prenájom mechanizmov a ostatné priame náklady budú fakturované na 
základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny 

 
1.7 Skúška meradla   

  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

        

1.7.1 Preskúšanie vodomeru do DN 40 vrátane * ks 45,39 € 54,47 €
 

1.7.2 Preskúšanie vodomeru nad DN 40 * ks 75,09 € 90,11 €
 

     
 

1.7.3 Výmena vodomeru za účelom preskúšania Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

       
 

1.7.3.1 Výmena vodomeru za účelom preskúšania, domový DN 20-40 ks 75,43 € 90,52 €
 

1.7.3.2 Výmena vodomeru za účelom preskúšania, priemyselný nad DN 50 
ks 114,94 € 137,93 €

 

 Vrátane  

       

1.7.3.3 Výmena vodomeru za účelom preskúšania, priemyselný nad DN 100 
ks 161,74 € 194,09 € 

 Vrátane  

      
  

* v prípade, že skúška meradla na žiadosť zákazníka preukáže, že meradlo je v poriadku, bude zákazníkovi účtovaná: výmena vodomeru a skúška 
meradla podľa typu vodomeru. Zákon č. 442/2002 Z.z. §30 ods. 2 písm. a) hovorí, že v prípade ak vodomer nie je v poriadku, náklady na 
preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí vlastník verejného vodovodu. 

 
1.8 Demontáž vodomeru       

 

  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

1.8.1 Demontáž vodomeru pri ukončení odberu (zrušenie vodovodnej 
ks 54,50 € 65,40 € 

 prípojky) *  

      
 

1.8.2 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky vrátane demontáže a montáže 
ks 226,89 € 272,27 €

 

 vodomeru DN 20  

       

1.8.3 Rekonštrukcia vodovodnej prípojky vrátane demontáže a montáže 
ks 206,86 € 248,23 €

 

 vodomeru DN 25 – 40  

       

1.8.4 Prekládka vodomeru DN 20 ks 190,68 € 228,82 €
 

1.8.5 Prekládka vodomeru DN 25 – 40 ks 193,52 € 232,22 € 

   
  

* ostatné priame náklady budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov  
 

2. Odcudzený a poškodený vodomer  

 

1.9.1 Výmena vodomeru poškodeného z viny zákazníka (cena za práce  Merná 
Cena bez DPH Cena s DPH  

súvisiace s výmenou vodomeru - nie pokuta)  jednotka   

     
 

        

1.9.1.1 Výmena vodomeru poškodeného z viny zákazníka – DN 15 - 40 ks 75,43 € 90,52 € 

    

1.9.1.2 Výmena vodomeru poškodeného z viny zákazníka - priemyselný nad 
ks 114,94 € 137,93 € 

 DN 50 vrátane  

      
 

1.9.1.3 Výmena vodomeru poškodeného z viny zákazníka - priemyselný nad 
ks 161,74 € 194,09 € 

 DN 100 vrátane  

      
 

       
 

1.9.2 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer  Merná 
Cena bez DPH Cena s DPH  

jednotka   

      
 

        

1.9.2.1 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer DN 20 ks 190,68 € 228,82 €
 

1.9.2.2 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer DN 25 – 40 ks 193,52 € 232,22 €
 

1.9.2.3 Montáž vodomeru za odcudzený vodomer nad DN 50 vrátane * ks 117,72 € 141,26 € 

    
* ostatné priame náklady a prenájom mechanizmov budú faktúrované na základe skutočných vynaložených nákladov. Minimálna časová 
sadzba = 0,5 hod., resp. 0,5 dňa. 
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1.9.3 Montáž vodomeru na T kus za odcudzený vodomer  Merná 

Cena bez DPH Cena s DPH  

jednotka   

    
 

      

1.9.3.1 Montáž vodomeru na T kus za odcudzený vodomer DN 20 ks 191,97 € 230,36 €
 

1.9.3.2 Montáž vodomeru na T kus za odcudzený vodomer DN 25 - 40 ks 305,47 € 366,56 €
 

1.9.3.3 
Montáž vodomeru na T kus za odcudzený vodomer nad DN 50 vrátane 

ks 117,72 € 141,26 €
 

* 
  

* ostatné priame náklady a prenájom mechanizmov budú faktúrované na základe skutočných vynaložených nákladov. Minimálna časová 
sadzba = 0,5 hod., resp. 0,5 dňa. 

 
 Výmena vodomeru po poškodení, resp. pri chýbajúcej  

Merná     
 

1.9.4 zabezpe čovacej alebo overovacej zna čke z viny zákazníka (cena  Cena bez DPH Cena s DPH  

jednotka   

 za práce súvisiace s výmenou vodomeru, nie pokuta)      
 

      
 

        

1.9.4.1 Výmena vodomeru po poškodení zabezpečovacej alebo overovacej 
ks 75,43 € 90,52 € 

 značky z viny zákazníka - domový vodomer  

      
 

1.9.4.2 Výmena vodomeru po poškodení zabezpečovacej alebo overovacej 
ks 114,94 € 137,93 €

 

 značky z viny zákazníka - priemyselný nad DN 50 vrátane  

       

1.9.4.3 Výmena vodomeru po poškodení zabezpečovacej alebo overovacej 
ks 161,74 € 194,09 € 

 značky z viny zákazníka - priemyselný nad DN 100 vrátane  

      
 

2.1 Osadenie zna čky, preplombovanie  
 

Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH  
    

Osadenie značky montážnika - prevzatie vodomeru, alebo    
1.10.1  preplombovanie po oprávnenej manipulácii s vodomerom na ks 75,43 € 90,52 € 

vodovodnej pripojke    
    

1.10.2.1 Osadenie zabezpečovacej plomby na prípojku so značkou montážnika ks 45,88 € 55,06 € 
    

1.10.2.2 Výjazd v oblasti pôsobenia BVS, a.s. výjazd 46,45 € 55,74 € 
    

 
 

2.1 Vystavenie dokladu o overení meradla  
 
 Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH  
    

1.11   Vystavenie dokladu o overení meradla. ks 29,52 € 35,42 € 
    

 
1.12 Zbyto čná jazda  

 
 Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH  
    

1.12   Zbytočná jazda ks 65,69 € 78,83 € 
    

 
 

2. VÝKONY A SLUŽBY SÚVISIACE S ODKANALIZOVANÍM ODPA DOVEJ VODY VEREJNOU KANALIZÁCIOU  

 
2.1 Odpadové vody  

  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
2.1.1 Vytýčenie stokových sietí, odborný dozor * hod./osoba 35,70 € 42,84 €

2.1.2 Čistenie a odvedenie odpadových vôd zo zberného miesta * 
,
 ** m³ 0,90 € 1,09 €

* v cene nie je zahrnutá doprava; minimálna sadzba: 1/2 hodiny  
 zmysle § 2 ods. 5 písm. ai) vyhlášky 217/2011  

 

3.2 Práce na stokových sie ťach *  
  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

 

2.2.1 Údržba, opravy porúch, zriadenie prípojky a ostatné 
hod./osoba 14,25 € 17,10 € 

práce na stokovej sieti  

    
 

* priamy materiál a doprava budú fakturované na základe skutočne vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny  
 

2.3 Poplatok za prerušenie a obnovenie odvádzania o dpadových vôd *   
Merná jednotka  Cena bez DPH  Cena s DPH   

Prerušenie a obnovenie odvádzania odpadových vôd z dôvodu  
2.3.1 neplatenia (v závislosti od prípadu - fakturované vám budú skutočne výkon 70,80 € 84,96 € vynaložené ostatné priame 

náklady, napr. materiál) 
* poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených služieb za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
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3. OSTATNÉ VÝKONY A SLUŽBY   

Poplatok za vodohospodárske vyjadrenie pod ľa § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a  
3.1 verejných kanalizáciách * 

 
 

Predmet vyjadrenia  Cena bez DPH Cena s DPH
 

    

3.1.1   Vodohospodárske vyjadrenie k návrhu (projektovej dokumentácii) pre 
15,00 € 18,00 €

 

vydanie územného rozhodnutia (rodinný dom, drobná stavba) 
  

3.1.2 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre novostavbu, resp. existujúci objekt 
(rodinný dom, drobná nadstavba) pre stavebné povolenie:   
- rekonštrukcia (nadstavba, prístavba) bez zmeny parametrov 

0,00 € 0,00€  vodovodnej a kanalizačnej prípojky  

    

- vybudovanie novej vodovodnej a kanalizačnej prípojky, montáž 
15,00 € 18,00 €  vodomeru (záhradného vodomeru)  

   
  

3.6 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii - líniových stavieb, výstavba, rekonštrukcia, 
nadstavba, prístavba priemyselného a polyfunkčného objektu, bytového domu a 
iného stavebného objektu:   

 - ak nedochádza k zmene pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu ani 
15,00€ 18,00 €  

 ku kolízii s inžinierskymi sieťami v prevádzke BVS, a. s.  

     
 

 - ak dochádza k zmene pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a ku 
15,00€ 18,00 €  

 kolízii s inžinierskymi sieťami v prevádzke BVS, a. s.  

     
 

       

3.1.4 Vyjadrenie k návrhu na vydanie rozhodnutia k výstavbe, rozšíreniu, rekonštrukcii,     
 

 prekládke cudzích inžinierskych sietí, ciest, parkovísk a rôznych skládok     
 

 - ak dochádza, resp. nedochádza k zmene pripojenia na verejný vodovod a verejnú 
15,00€ 18,00 €  

 kanalizáciu a ku kolízii s inžinierskymi sieťami v prevádzke BVS, a. s.  

     
 

       

3.1.5 Vyjadrenie k akejkoľvek stavbe v ochrannom pásme vodného zdroja a k určeniu 
15,00€ 18,00 €  

 ochranných pásiem vodného zdroja  

     
 

       

3.1.6 Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia:     
 

 - ak došlo, resp. nedošlo k nejakým zmenám či už na strane investora alebo na strane 
15,00€ 18,00 €  

 BVS, a. s.  

     
 

       

3.1.7 Vyjadrenie k žiadosti o montáž 1 ks vodomeru 15,00€ 18,00 € 
 

       

3.1.7.a - za každý ďalší vodomer uvedený v žiadosti 7,00€ 8,40 € 
 

       

3.1.8 Za akékoľvek vyjadrenie, ktoré nie je uvedené v bodoch 3.1.1 až 3.1.5 15,00€ 18,00 € 
 

       

3.1.9 Za akékoľvek vyjadrenie, ktoré je uvedené v bodoch 3.1.1 až 3.1.8 vyhotovené do 7 
83,33€ 100,00 €  

 pracovných dní  

     
 

       

3.1.10 Vodohospodárske vyjadrenie k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby     
 

 sídelných celkov alebo inej rozvojovej investičnej činnosti z hľadiska požiadaviek na 73,00€ 87,60 € 
 

 zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd     
 

       

3.1.11 Vytlačenie podkladu o umiestnení verejného vodovodu a kanalizácie z 
bezodplatne   

 

 geografického informačného systému  
 

     
 

* Vyjadrenie bude žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon. Neplatí pre vyjadrenie v bode 3.1.10 
 

III. Ukon čenie zmluvy  
3.2.1 Nahlásením nového odberateľa ks Bezodplatne  
3.2.2   Dočasne - zatvorením uzáveru prívodu vody ks Bezodplatne  
3.2.3   Zrušením vodovodnej prípojky - trvale * hod./osoba 15,70 € 18,84 € 
3.2.4 Zrušením kanalizačnej prípojky - trvale * hod./osoba 14,25 € 17,10 €  

* žiadosť na strane zákazníka; práca, doprava, materiál a prenájom mechanizmov budú fakturované na základe skutočne 
vynaložených nákladov, minimálna sadzba: 1/2 hodiny 

 
1. Ceny za výkony a služby na základe špecifickej p ožiadavky zákazníka   

  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

        

3.3.1 Oprava faktúry (okrem položiek týkajúcich sa odpočtu) - 
faktúra 6,60 € 7,92 € 

 požiadavka na strane zákazníka  

      
 

3.3.2 Opis faktúry faktúra 1,60 € 1,92 €
 

     
 

3.3.3 Poskytnutie písomnej obchodnej informácie  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

3.3.3.1 Poskytnutie písomnej obchodnej informácie * strana 1,60 € 1,92 €
 

3.3.3.2 Poskytnutie písomných obchodných informácií nad rámec zákona č.      
 

 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a hod./osoba 31,73 € 38,08 €
 

 doplnení niektorých zákonov      
 

        

3.3.4 Výpis z histórie karty odberného miesta ks 13,80 € 16,56 €
 

3.3.5 Zmeny a dodatky zmlúv existujúcich odberateľov ** ks bezodplatne   
  

* poskytnutie informácie bude v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  
** ohlásených do 45 dní vrátane 

 
Poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV / VK, poplatok za zistenie neoprávneného odberu vod y z VV 

3.4 a poplatok za zistenie neoprávneného vypúš ťania odpadových vôd do VK 
 

 

3.4.1 Poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  
Merná jednotka    

 

/ VK   
 

    
 

3.4.1.1 Fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka 130,58€ 
 

3.4.1.2 Fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za každé 
prípojka 1 552,53€  

 takto zistené neoprávnené pripojenie na VV/VK)  

     

     
 

3.4.2 Poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV  Merná jednotka    
 

3.4.2.1 Fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka 130,58€ 
 

3.4.2.2 Fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za 
prípojka 1 552,53€  

 každé takto zistené neoprávnené pripojenie na VV)  

    
 

     
 

3.4.3 Poplatok za zistenie neoprávneného vypúš ťania 
Merná jednotka    

 

odpadových vôd do VK    
 

    
 

3.4.3.1 Fyzické osoby (nepodnikatelia) prípojka 130,58€ 
 

3.4.3.2 Fyzické osoby (podnikatelia) a právnické osoby (za 
prípojka 1 552,53€  

 každé takto zistené neoprávnené pripojenie na VK)  

    
  

* poplatok nemá vplyv na dofakturovanie ostatných zistených odberov pitnej vody či služieb za odvedenie a čistenie odpad. vody  
 

3.5 Výjazd montážnej skupiny *   
 Kategória vozidla  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

3.5.1 A1, A2, B1 km 0,25 € 0,30 €
3.5.2   B2, C1, C2, L1 km 0,29 € 0,35 €
3.5.3 T1, L2 km 0,43 € 0,52 €
3.5.4 T2, L3 km 0,52 € 0,62 €
3.5.5 N2 km 0,70 € 0,84 €
3.5.6 N3 km 1,05 € 1,26 € 

* rozpis kategórií vozidiel nájdete v sekcii Formuláre na stiahnutie ; doprava bude fakturovaná v prípade ak pôjde o zbyto čný výjazd  našich 
technických pracovníkov, tzn. technické podmienky potrebné pre montáž vodomeru, resp. prípojky nebudú zo strany zákazníka splnené, alebo 
zákazník nebude prítomný v dohodnutý čas na dohodnutom mieste 

3.6 Meracie prístroje  
  Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH

3.6.1 korelátor Correlux + notebook hod./osoba 53,00 € 63,60 €
3.6.2 Aquaphon Memotec hod./osoba 6,90 € 8,28 €
3.6.3 hľadač poklopov hod./osoba 4,20 € 5,04 €
3.6.4 Ferrolux + notebook hod./osoba 9,20 € 11,04 €
3.6.5 Druck loger hod./osoba 3,70 € 4,44 €

 
3.7 Ďalšie poplatky    

 Merná jednotka  Cena bez DPH Cena s DPH
 

3.7.1 Poplatok za preverenie plôch určených na odvádzanie vôd z 
- 28,03 € 33,64 € 

povrchového odtoku na základe požiadavky zákazníka  

    
 

3.7.2 Poplatok za zmenu údajov odberateľa ohlásených viac ako 45 dní po 
- 41,43 € 49,72 € 

uvedenej zmene *  

    
 

3.7.3 Poplatok za spracovanie splátkového kalendára na základe požiadavky 1% z hodnoty 
min. 5,00 €  min. 6,00 €  

zákazníka – v prípade jeho schválenia istiny  

   
 

* fyzická osoba: Meno a priezvisko, adresa (ulica, č. domu, mesto/obec, PSČ), číslo účtu;  
právnická osoba: Názov zákazníka, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa (ulica, č. domu, mesto/obec, PSČ), číslo účtu  

 

3.8 Paušálny poplatok za rozpo čítavanie spotreby pre kone čných spotrebite ľov alebo spoluproducentov   
Merná jednotka  Cena bez DPH  Cena s DPH   

3.8.1 Paušálny poplatok za rozpočítavanie spotreby pre konečných spotrebiteľov alebo 
spoluproducentov (podľa zákona č. 422/2002 Zb., §   
28 ods. (1) a (2))   
- Fyzické osoby (nepodnikatelia)  

 
3.8.2 Paušálny poplatok za rozpočítavanie spotreby pre konečných spotrebiteľov alebo 

spoluproducentov (podľa zákona č. 422/2002 Zb., §   
28 ods. (1) a (2))   
- Fyzické osoby (podnikatelia)   
- Právnické osoby      

 

mesiac/   
merací 1,60 € 1,92 € 

bod   

mesiac/   
merací 3,70 € 4,44 € 

bod   
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Príloha č.4 k Zmluve  
 

 
 

 
Forma úhrady zálohových platieb Prevodom 

 
Dátum splatnosti je termín pripísania platby na účet príjemcu. Preto odporúčame zaslať platbu 
s dostatočným predstihom. Daňová povinnosť vzniká vždy k poslednému dňu príslušného 
kalendárneho mesiaca v ktorom došlo dodaniu tovaru a služby . 
Prosíme o dodržiavanie variabilného symbolu platby z dôvodu správneho dohľadania úhrady . 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  dňa  01.08.2017 
 
 
 
 
Odberateľ:       Dodávateľ:  
 
 
....................................................                          ........................................................ 
 
 

Dohoda o patbách - rozpis záloh 1,4891 €/m3 1,1578  €/m3 2 osoby 100

Predpis záhohových platieb za dodávku vody z verejného vodovodu 

a odvádzanie splaškových vod v zmysle zmluvy

Dátum splatnosti DPH Celkom 

15.1.2017 3,22

15.2.2017 3,22

15.3.2017 3,22

15.4.2017 3,22

15.5.2017 3,22

15.6.2017 3,22

15.7.2017 3,22

15.8.2017 3,22

15.9.2017 30 3,22

15.10.2017 31 3,22

15.11.2017 30 3,22

15.12.2017 30 3,22

1-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036011

Účtovné obdobie Sadzba DPH Základ dane Variabilný symbol 

3-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036031

2-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036021

5-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036051

4-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036041

7-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036071

6-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036061

9-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036091

8-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR 1718036081

10-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR

12-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR

11-17 20% 16,10 EUR 19,32 EUR

1718036121

1718036101

1718036111


