
ZMLUVA
o UZATVoRENĺ BUDÚGEJ ZMLUVY o oDBoRNoM VýKoNE

PREVÁDZKY VEREJ NÉHo VoDoVoDU

o VerejnýCh,"o","oł,'fľ?i"Wł'Î"2],'2i!řr,Î łZr!l3Î;:'i'ů?::,r,?ino,u č. 276/2001 Z' z.
o reguláciiv siet'ových odvetviach v znenĺ neskorších predpisov

a S 2B9 a nasl. zákona č' 513/1991 Zb' obchodný zákonnĺkv znenĺ neskorších predpisov

č. BzoP 11ĺ4030112022 BVs

(d'alej Ien ,,zmluva")

čtáno* l'
ZMLUVNÉ sIRANy

1.1 Budúci vlastník:
Sídlo:
Zastúpený:
tco:
(d'alej len ,,budúci vlastník")

obec Dlhá
Dlhá 1, 919 01 Dlhá
Peter Fandl, starosta
00 682 195

1'2. Budúciprevádzkovatel': Bratislavskávodárenskáspoločnost',a's.
Sídlo: Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastúpený: JUDr. Peter olajoš, predseda predstavenstva

a generálny riaditel'
lng. Marián Havel, člen predstavenstva
a investičný riaditel'

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: vedúci divízie dĺstribúcie vody
Bankové spojenie: VUB Bratislava - RuŽinov
IBAN: SK0702000000000001004062
ICO: 35 850 370
DIC: 2020263432
podl'a výpisu z obchodného registra okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa,
vloŽka číslo: 3080iB
(d'alej len,,budúci prevádzkovatel"')

čtánok tl,
PREAMBULA

2'1. KedŽe
a) budúci vlastník má záujem vybudovat' na Území bliŽšie špecifikovanom v tejto
zmluve verejný vodovod;
b) v zmysle Ş 15 ods. 3 zákona ć,' 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona ć' 27612001 Z. z' o regulácii v siet'ových
odvetviach v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č,. 442ĺ2002 Z. z.'') vlastník
möŽe prevádzkovat' verejný vodovod, ak spíňa všetky podmienky vzt'ahujúce sa na
prevádzkovatel'a verejného vodovodu podl'a zâkona ć,. 44212002 Z' z. a osobitného
predpisu, inak je povinný zabezpećit' prevádzkovatel'a verejného vodovodu podl'a $ 5
zâkona ć,. 442ĺ2002 Z. z., s ktorým si upraví vzájomné práva a povinnosti v písomnej
zmluve;



2.2.

c) s ohl'adom na skutoönost' uvedenú v písmene b) tohto článku zmluvy má budÚci
vlastník záujem zabezpećit' prevádzku verejného vodovodu prevádzkovatel'om;
d) spoločnóst' Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. ako prevádzkovatel' spĺňa
všetky zákonom ustanovené podmienky na vykonávanie prevádzky verejného
vodovodu;

zmluvné strany sa rozhodli v sÚlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc
do úvahy ich spoločné ciele azâujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky,
że uzatvárajú túto zmluvu.

Zmluvné strany zâroveřl prehlasujú, Že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody
a zmluvnej vol'nosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tejto zmluve a jej

obsahu.

2'3. Zmluvné strany týmto prehlasujÚ, že im nie sú znâme Žiadne prekáŽky, ktoré by bránili
uzavretiu tejto zmluvy.

Ctánok ltt.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zâväzok zmluvných strán uzatvorit' budúcu zmluvu o
odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu (d'alej len ,,budúca zmluva") vo
vlastníctve budúceho vlastníka, ktorý bude realizovaný ako súčast' stavby ,,D!há, lBV
Pri Stanovisku" a to v rozsahu:

í. etapa
vetva V1 profil: DN1oo materiát: TvLT Btutop díŽka: 124,oo m

2. etapa
vetva V1 profil: DN100 materiál: TvLT Blutop dlŽka . 152,25 m

(d'alej spoločne ako,,verejný vodovod" alebo,,Vodná stavba" alebo,,predmet odborného
výkonu prevádzky").

3'2. Verejným vodovodom sazabezpečí dodávka pitnej vody pre jednotlivých odberatel'ov,
a to v zmysle a rozsahu stanovenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

3.3. Budúci vlastník sa zaväzuje vybudovat' verejný vodovod
a) za podmienok stanovených vo vyjadrení budúceho prevádzkovatel'a k projektovej

dokumentácii pre stavebné povolenie č. 115532ĺ2022ĺ40201lKl zo dňa
15.11.2022,

b) na zâkladeodsúhlaseného kladačského plánu.

3.4 Verejný vodovod sa bude nachâdzat' v obci Dlhá, katastrálne Územie Dlhá, okres
Trnava, parc. reg.,,C", parc. ć'431l13,431ĺ2,970,11411,parc' reg.,,E", parc. č. 112011.

3.5. V súlade s ustanovením $ 3 ods. 4 pĺsm. e) zákona č,. 442l2oo2 Z' z. súčast'ou
verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky.



čIánol< lv.
cns uznrVoRENtA BUDÚCEJ ZMLUVY

4'1' KaŽdá zmluvná strana sa zaväzuje uzatvorit' budúcu zmluvu do jedného roka odo dňa
doručenĺa písomnej výzvy druhej zmluvnej strany na jej uzatvorenie. Yýzva budúceho
vlastníka musí byt' realizovaná vo forme Žiadosti, ktorej formulár je zverejnený na
webovom sĺdle budúceho prevádzkovatel'a a musí byt' doručená budÚcemu
prevádzkovatel'ovi spolu so všetkými poŽadovanými prílohami k Žiadostĺ
špecifikovanými vo formulári Žiadosti a s d'alšími dokumentmi uvedenými v bode 4.3
tohto článku zmluvy.

4'2' BudÚci vlastník je oprávnený doruöit' písomnÚ Žiadost' a tým vyzvať budúceho
prevádzkovatel'a na uzatvorenie budúcej zmluvy najneskÔr do 30 (slovom: tridsiatich)
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudaöného rozhodnutia, ktorým bude
povolené uŽívanie verejného vodovodu. Ak budúci vlastník v tejto lehote nedoruöí
budúcemu prevádzkovatel'ovi výzvu na uzatvorenie budÚcej zmluvy, je budúci
prevádzkovatel' oprávnený sám vyzvat'budúceho vlastníka na uzatvorenie budúcej
zmluvy, a to najneskÔr do uplynutia doby šiestich (6) mesiacov odo dňa márneho
uplynutia lehoty budúceho vlastníka, v ktorej je povinný doruöit' budúcemu
prevádzkovatel'ovi písomnú Žĺadost' avyzvat'ho na uzatvorenie budúcej zmluvy.

4.3' Budúci vlastník k písomnej Žiadosti podl'a bodu 4.1. tohto článku zmluvy pripojí okrem
dokladov v nej uvedených aj rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy o určení
ochranného pásma verejného vodovodu v sÚlade s ustanovením Ş 19 ods' 3 zákona
ć' 44212002Z' z.

4'4' Záväzok uzavriet' budúcu zmluvu majú obidve zmluvné strany okrem prípadu, kedy
nastanÚ skutočnosti definované v bode 4.5. tohto článku zmluvy.

4.5. Zâväzok budúceho prevádzkovatel'a uzavriet' budúcu zmluvu zaniká, ak nastane
niektorá z nasledujÚcich skutočností:
a) zo strany budúceho vlastníka nebudú splnené podmienky uvedené v článku lll.

bod 3.3. zmluvy (d'alej ako,,podmienky"), a to ani v náhradnej lehote, poskytnutej
budÚcim prevádzkovatel'om, pričom v dÔsledku nesplnenia týchto podmienok
nebude predmet odborného výkonu prevádzky v riadnom technickom
a technologickom stave,

b) okolnosti, zktorých zmluvné strany zrejme vychádzali pri vzniku tohto záväzku,
sa do tej miery zmenili, že nemoŽno od budúceho prevádzkovatel'a rozumne
poŽadovat', aby budÚcu zmluvu uzavreli k zániku záväzku však dochádzalen za
predpokladu, Že budúci prevádzkovatel' túto zmenu okolnostĺ oznámil bez
zbytočného odkladu, najneskÔr však v lehote desat'(10) dní odo dňa jej vzniku,
budÚcemu vlastníkovi,

c) ak budúci vlastník nevyzve budúceho prevádzkovatel'a splnit' tento záväzok
v dobe podl'a prvej vety bodu 4'2 tohto článku zmluvy.

Záväzok budÚceho vlastníka uzavriet' budúcu zmluvu zanikâ, ak nastane niektorá
z nasleduj Úcich skutočností:
a) okolnosti, z ktorých zmluvné strany zrĄme vychádzali pri vzniku tohtozáväzku, sa

do tej miery zmenili, Že nemožno od budÚceho vlastníka ako zaviazanej strany
rozumne poŽadovat', aby budÚcu zmluvu uzavrel;kzánikuzáväzku však dochádza
len za predpokladu, že budúci vlastník túto zmenu okolností oznámil bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote desat' (10) dní odo dňa jej vzniku,
budúcemu prevádzkovatel'ovi. Pre vylúöenie pochybností sa týmito okolnost'ami
nepovaŽuje nedodrŽanie podmienok stanovených budÚcim prevádzkovatel'om
budúcemu vlastníkovi, ktoré sú uvedené v článku lll. bod 3'3' zmluvy,



b) ak budúci prevádzkovatel'nevyzve budÚceho vlastníka splnit'tento záväzok v dobe
podl'a druhej vety bodu 4.2 tohto článku zmluvy.

4'6' Budúci vlastník berie na vedomie, Že ak nesplní svojzáväzok uzavriet'budúcu zmluvu
(s výnimkou prípadu zániku zâväzku budúceho vlastnĺka uzatvorit' budúcu zmluvu
v zmysle bodu 4.5. tohto ölánku zmluvy) v lehote podl'a bodu 4.1 . tohto článku zmluvy,
je budúci prevádzkovatel'oprávnený poŽadovat', aby obsah budúcej zmluvy určil sÚd.
odchylne od $ 290 ods' 2 obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, Že popri
určení obsahu zmluvy mÔŽe budúci prevádzkovatel'vŽdy poŽadovať aj náhradu škody
spÔsobenej porušením záväzku budÚceho vlastníka uzavriet' budúcu zmluvu.

4.7 ' odchylne od $ 292 ods. 2 obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že právo
na určenie obsahu budúcej zmluvy sÚdom a nárok na náhradu škody spôsobenej
porušením zâväzku uzavriet'budúcu zmluvu sa premlčujÚ v 4-ročnej premlčacej dobe.
Pri práve na určenie obsahu budúcej zmluvy súdom plynie premlöacia doba od
márneho uplynutia lehoty zakotvenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy (t. j. od porušenia
záväzku uzavriet'budúcu zmluvu). Pri práve na náhradu škody plynie premlčacia doba
odo dňa, ked'sa oprávnená zmluvná strana dozvedela alebo mohla dozvediet'o škode
a o tom, kto je povinný na jej náhradu; končí sa však najneskôr uplynutím 10 rokov odo
dňa, ked' došlo k porušeniu záväzku uzavriet' budúcu zmluvu.

4.8. Budúcĺ vlastník d'alej berie na vedomie, Že po podpise tejto zmluvy nie je oprávnený
bez predchádzajúceho písomného súhlasu budúceho prevádzkovatel'a prenechat'
budúci predmet odborného výkonu prevádzky (verejný vodovod) inému
prevádzKovatel'ovi a/alebo uzatvorit' s iným prevádzkovatel'om Zmluvu o odbornom
výkone prevádzky verejného vodovodu, a to najmä, nie však výlučne v prípade
nedodrŽania podmienok stanovených budúcim prevádzkovatel'om v tejto zmluve,
najmä v článku lll. bod 3.3. zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je budúci
prevádzkovatel' oprávnený domáhat' sa súdnou cestou splnenia záväzku budúceho
vlastníka vybudovat' verejný vodovod v súlade s podmienkami, stanovenými
prevádzkovatel'om v zmysle ölánku lll. bod 3.3. zmluvy a uzatvorit' s budÚcim
prevádzkovatel'om Zmluvu o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu.

4.9 Pre účely plnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledujÚcich kontaktných
osobách:

4'9.1' Kontaktné osoby za budÚceho vlastníka:
Titul, meno a priezvisko: Peter Fandl, telefónne čĺslo: 0903 709 965, e-mailová adresa
starosta@dlha.sk.

4'9'2. Kontaktné osoby za budúceho prevádzkovatel'a
vedúci divízie distribúcie vody, tel' ë':02148 253 625.

4.10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri zmene kontaktných osôb a/alebo iných údajov
uvedených v tejto zmluve, oznámia túto skutočnost' bezodkladne druhej zmluvnej
strane. Za škodu, ktorá vznikla z titulu nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá tá
zmluvná strana, ktorá túto povinnost' nesplnila.

čtánok V.
PoylNNos Tt BUDÚCEH) VLA9TNĺ KA

Budúci vlastn ík sa zaväzuje''

5'1'1' Zabezpećit', aby podmienky, dané budÚcim prevádzkovatel'om vo vyjadrení
podl'a článku lll. bod 3.3. zmluvy, boli realizované v plnom rozsahu v súlade

5.1



s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN - normami a
koncepciou stavby, v opačnom prĺpade zâväzok budÚceho prevádzkovatel'a
uzatvorit'budúcu zmluvu v zmysle článku lV. bod 4.5. písm. a) zmluvy zaniká
a budúci prevádzkovatel' je oprávnený od tejto zmluvy odstÚpit' v zmysle
článku Vll. bod 7.1 . pĺsm. c) zmluvy.

5'1'2' UmoŽnit' zástupcom budúceho prevádzkovatel'a:
počas realizácie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu aj bez doprovodu
budÚceho vlastníka,
vykonať zápisy o zistených chybách do stavebného denníka a v lehote troch
pracovných dní reagovat'na tieto zápisy.

5. 1 . 3. P rizv at' príslušných za mestnancov bud úceho prevádzkovatel'a
a) za úöelom kontroly pokládky verejného vodovodu,
b) na prevzatie jednotlivých etáp výstavby verejného vodovodu od zhotovitel'a

(uloŽenie potrubia, tlakovÚ skÚšku, zásyp potrubia, funkčnÚ skúšku),
c) k účasti na preberacom konaní stavby, príp. objektu, vrátane pred

kolaudaöných prehliadok pripravených zariadení, funkčných skúšok s
moŽnost'ou uviest' do zápisnice zistené chyby' nedorobky a odchýlky od
odsÚhlasenej dokumentácie.

5'1'4. Pripravit' na odovzdanie budÚcemu prevádzkovatel'ovi:

- verejný vodovod v nezávadnom technickom a technologickom stave,
právoplatné stavebné povolenie vydané príslušným orgánom, vrátane jeho
dodatkov a zmien (kópie)'
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na uŽívanie verejného vodovodu
vydané príslušným orgánom, vrátane jeho dodatkov a zmien (kÓpie)'
predpísané doklady pre preberacie konanie - protokol o tlakovej skúške,
protokol o rozbore vody, zâznam z funkönej skÚšky, atesty pouŽitého
materiálu, záznam z kontroly súborov dgn, zâznam z odovzdania
geodetického zamerania na Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, ak sa
verejný vodovod nachéldza na území Hlavného mesta SR Bratişlavy (kópie)'

- zápisnicu z preberacieho konania s rozpisom verejného vodovodu ako
stavby na jednotlivé objekty (kópiu)'
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, a to v analógovej
forme v origináli s pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby a v digitálnej
forme na CD nosiči,

- geodetické zameranie v sÚradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme
BpV, a to v analógovej podobe v origináli s peöiatkou a podpisom
oprávnenej osoby a v digitálnej forme na CD nosiči,
prehl'adnú situačnú mapu, z ktorej jezrejmé trasovanie verejného vodovodu.

Všetky vyššie uvedené doklady je potrebné predloŽit' budúcemu
prevádzkovatel'ovi najneskÔr v deň kolaudačného konania (s výnimkou
právoplatného kolaudaÖného rozhodnutia, ktoré sa predkladá aŽ so Žiadost'ou
budúceho vlastníka o uzatvorenie budúcej zmluvy).

5.1'5. Zabezpeöit'u zhotovitel'a vodnej stavby věasné odstránenie chýb a nedorobkov
zistených v rámci preberacieho a kolaudaöného konania.

5.1.6. Zabezpečit' Vypracovanie doplnkov k existujÚcim prevádzkovým poriadkom,
prípadne k manipulačným a havarijným poriadkom na vodnú stavbu, ktorá bude
predmetom prevádzkovania budúcim prevádzkovatel'om, a to za predpokladu,
Že si pripravovaná vodná stavba takýto doplnok vyŽaduje, pričom doplnok je



6.1

5.1.7

6.1.2

6.1.3

Ak budÚci vlastník po realizácii výstavby vodnej stavby túto scudzí (daruje,
predá) tento sa zaväzuje zabezpeöit', Že nadobúdatel' vodnej stavby (verejného
vodovodu) pristúpĺ k tejto zmluve v celom jej rozsahu.

5.1.8. oznámit' bez zbytočného odkladu budúcemu prevádzkovatel'ovi vstup do
likvidácie, zač,atie reštrukturalizačného konania, konkurzného konania, konania
o zrušenie spoloönosti a iného obdobného konania, ktorého výsledkom môŽe
byt' zánik budÚceho vlastníka.

5.1 .9. Bezodkladne oboznámit' budúceho prevádzkovatel'a o nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené uŽívanie
verejného vodovodu.

čtánok VI.
Po y/NNos Tl BU DÚ CEH) P REVÁDZK)VATEĽA

Budtjci prevádzkovatel' sa zaväzuje:
6' 1 .1 . Po schválení projektovej dokumentácie, do ktorej boli zapracované pripomienky

budúceho prevádzkovatel'a verejného vodovodu, nepoŽadovat' d'alšie zmenY
poěas výstavby; möže byt' uskutoönená iba taká zmena, ktorá bola obidvomi
zmluvnými stranami odsúhlasená. BudÚci prevádzkovatel'berie na vedomie, Že
projektová dokumentácia a realizácia verejného vodovodu sa bude
uskutocňovat'v súlade s normami a všeobecne zâväznými právnymi predpismi
platnými v čase spracovania projektov a realizácie výstavby. Prĺpadná zmena
niektorých noriem alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v čase
odovzdania verejného vodovodu budúcemu prevádzkovatel'ovi nemÔŽe byt'
dÔvodom neprevzatia verejného vodovodu, pokial' výmena konkrétnych
zariadení nie je priamo nariadená novou normou alebo všeobecne záväzným
právnym predpisom'

budúci vlastník povinný predloŽit' budÚcemu prevádzkovatel'ovi v originálĺ v
analógovej forme a v digitálnej forme na CD nosiči.

Prijat' V budÚcej zmluve záväzok zabezpećit' opravy, beŽnú ÚdrŽbu a
prevádzkyschopnost' verejného vodovodu na vlastné náklady. Všetky ostatné
náklady, ktoré sÚ investičného charakteru, bude v plnom rozsahu znášat'
vlastník, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Vykonávat'odborný výkon prevádzky verejného vodovodu odplatne. Cenu za
výkon prevádzky, ktorá je subsumovaná v Úhrade za odber vody (vodné), bude
budúci prevádzkovatel' fakturovat' priamo odberatel'om pitnej vody, ak pri
odsÚhlasovaní technického riešenia vodovodných rozvodov nebude dohodnuté
inak, s čím vlastník verejného vodovodu výslovne súhlasí. Zmluvné strany
prejavili vÖl'u uzavriet' zmluvu 4 bez určenia výšky odplaty (ceny) za výkon
prevádzky verej ného vodovod u.

Čtánok Vtl.
UKONCENIE ZMLUVY

7 '1' Zmluvné strany sa dohodli, že tźlto zmluva zanikâ.
a) dohodou zmluvných strán,
b) zánĺkom budÚceho vlastníka bez právneho nástupcu, a to ku dňu jeho výmazu

z obchodného registra,



c) odstúpením ktorejkol'vek zmluvnej strany od zmluvy v prípade, ak niektorej
zmluvnej strane zanikne záväzok uzatvoriť budúcu zmluvu z dôvodov uvedených
v článku lV. bod 4.4' alebo 4.5' zmluvy. Písomné odstúpenie od zmluvy musĺ byt'

doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byt' uvedený dôvod odstúpenia,
inak sa povaŽuje za neplatné. Učinky odstÚpenia od zmluvy nastávajÚ okamihom
doručenĺa pĺsomného oznámenia o odstÚpeníod zmluvy druhej zmluvnej strane.

Článok Vlil.
ZÁVERECNÉ USIÁN?VENIA

8.1. Zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost'
nadobÚda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v
zmysle $ 5a ods. 6 zákona ć,. 21112000 Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov v spojení s $ 47a ods. 1 zákona č,. 4011964 zb. občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, pričom za zverĄnenie tejto Zmluvy je zodpovedný budúci
vlastník.

8.2. Zmluvu je moŽné menit' alebo doplniť len písomnými dodatkami podpĺsanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddelitel'nou súčast'ou
tejto zmluvy.

8.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kaŽdâ zo zmluvných strán
obdrżi dve vyhotovenia.

8.4' V prĺpade, Že sa niektoré z ustanovenítejto zmluvy vzhl'adom na neskoršiu legislatívnu
zmenu, alebo z akéhokol'vek iného dÔvodu stane právne neúčinným alebo neplatným,
uvedené nemá za následok neplatnost'celej zmluvy.

8.5 ,,osobné údaje'l znamenajú akékol'vek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovatęl'nej' tyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno,
ĺdentifikąčné číslo;,lokalizačné Údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či
viaceré prvky, ktoré sÚ špecifické pre fyzickú, fyziologickÚ, genetickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pokial' jednaZmluvná
strana zdiel'a akékol'vek osobné Údaje s druhou Zmluvnou Stranou, táto druhá Zmluvná
strana je povinná tieto osobné údaje spracovat' v sÚlade s príslušnýmĺ právnymi
predpismi, vrátane Všeobecného nariadenia na ochranu osobných Údajov (Nariadenia
EU ć,. 2016ĺ679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných Údajov a o vol'nom
pohybe takýchto Údajov (d'alej len ,,GDPR")), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a
štandardmi, a to vŽdy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpećit',
aby boli vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a
predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokial'sa osobné
údaje jednej Zmluvnej strany stanÚ dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich
takáto osoba získa, druhá Zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomit'
dotknutú ZmluvnÚ stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovat'v sÚčinnosti
s dotknutou Zmluvnou stranou pri výkone akýchkol'vek opatrení s ciel'om zmiernit'
následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údajom' V stanovených
prípadoch je Zmluvná strana povinná vykonat' všetky príslušné opatrenia na
zabezpećenie, aby všetcijej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v
súlade s týmto ustanovením pri kaŽdom spracovaní osobných údajov, ktoré sú
súěast'ou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v prípade, ak sa na ZmluvnÚ stranu
vzťahujÚ povinnosti v zmysle GDPR.
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8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli s|obodne, váŽne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.

8.7. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, Že budúca zmluva tak, ako je upravená v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy, nepredstavuje celú (úplnú) dohodu zmluvných strán ohl'adne obsahu
budÚcej zmluvy a bola do tejto zmluvy vloŽená výlučne za účelom ěo moŽno
najpresnejšieho formulovania vÔle zmluvných strán tak, aby sa minimalizovala
nejasnosť a neurčitost' budúceho záväzku.

8'8. Neoddelitel'nou súöast'ou tejto zmluvy je táto príloha:
Príloha ć,. 1 _ Zmluva o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu

V Bratislave dňa: 0 8 
_1Z_ 

2022

Zabu prevádzkovatel'a:
Bratis odárenská spoločnost', a.s

V Dlhej dňa łç'lr- .7^5Z7--^

JUDr ajoš
predseda
â oenera riaditel'

Za budúceho vlastníka
obec Dlhá

Peter Fandl
starosta

lng. Mabi'án Havel
clen predstavenstva
a investičný riaditel'

ĺ
oBEl DtHÁ
obecný úrad

'co,ooľr'r? 
ľu', 3l!|ror ł,, o, u^

-2-

a7.t l

Pr rhy

Üł-łeĺ: ľlý ĺ.ł ľad ľ} ţ ľł#

ĺ.fr: #ĺffi

tstłlţTÎstA'Vs li/\
vonÁ*łpľlsĺcÁq
5ĺ,ÜľÜłjNogŤ o.n.

826 46 Bratislarra 29 Pľešovská 48

1 2 DEť,,2ĺ)?2ĺJätuiĺl

(líslo s:llĺ;u:al-pŢA
Vv|lavuĺt: '' 'łhpĺ



zMLUVA o zABEzPečrruí oDBoRNÉno výroNU pRevÁozKY VEREJĺĺÉno VoDoVoDU
Č.. zop l ....l4o3oLl..../BVs

(d'alej len ,,Zmlwa")
uzatvorenávzmysle9].5ods.3zákona č.'44Ż/ŻooŻZ z overejnýchvodovodochaverejnýchkanalizáciáchaozmeneadoplnenízákonač' 276/Ż007Z z.oregulácii

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a 5 269 ods. 2 zákona č.5I3/7997 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

PREVÁDZKoVATEĽ
35 8s0 370
Ż020263432
sK2oŻoŻ63432

olČ
lČ opH

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s.

Prešovská 48,826 46 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratis|ava l, oddiel: Sa, Vložka č

3080/ B

uca rostredníctvom: JUDr' Peter nstva a rieditel' a I Marián H člen a investi ria d itel'

vo veciach techn e-mail: ddv@bvsas sk

VLASTNIK

tcoobchodné meno:

sĺDLo

Obec:Ulica

Zápis v

registri:PSC:

štatutárny orgán:

KoNTAKTNÉ Úorur

Mailová adresaTelefónne číslo
osoba oprávnená
konať v zmysle
tejto ZmluvV:

PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je záväzok PrevádzkovateI'a zabezpečiť odborný výkon prevádzky Verejného vodovodu patriaceho Vlastníkovi, vybudovaného ako

Verejným vodovodom sa zabezpečí dodávka pitnej vody do nehnutel'ností, pripojených na tento Verejný vodovod, a to v zmysle a rozsahu stanovenom príslušnými

všeobecne záväznými právnymi predpĺsmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením Ş 3 ods. 4 písm. e} zákona č. 44217002Z z.

overejnýchvodovodochaverejnýchkanalÎzáciáchaozmeneadoplnenízákoîač.'276/200IŻ'z'oreguláciivsieťovýchodvetviachvzneníneskoršíchpredpisov

súčasť

s ého vodovodu nie sú vodovodné

stavby,,,..'............" a ţo:
a) Vetva ....' materiál:
b) Vetva ..... materiál:
c} Vetva ,,'.. materiál:
d) Vetva ..... materiál:
(d'alej Ien ,,Verejný vodovod").

profil:
profil:
proÍil:
proÍĺl:

dÍžka:

dĺžka:
dĺžka:
dÍžka:

Verejný vodovod bol vybudovaný na základe rozhodnutia okresného úradu ... . . .., odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej
ktoré nadobudlo dňavodn ie na uskutočnenie vo č. ...............'.....zo dňa. .

Povolenia
Užívanie Verejného vodovodu bolo povolené rozhodnutím okresného úradu .'....'....', odbor starostlivosti o životné prostredie,

č. rozhodnutia: .. zo dňa ...... . ..

k štátnej

vodn ktoré nadobudlo dňa .............'....''....'.'.

Záznam z kontroly súborov *dgn* bol u Prevádzkovatel'a vykonaný pod číslom:

špeclrlxÁclR PozEMKoV
Verejnývodovod sa nachádzavobci.... ........, okres

parcela registra ,,C":

a) parc' č.: druh pozemku:

b) parc. č : druh pozemku:

c) parc' č.: druh pozemku:

d) parc. č.: druh pozemku:

parcela registra ,,E":

e) parc. č.: druh pozemku:

f) parc. č': druh pozemku:

c) parc. č.: druh pozemku:

vo vlastníctve:

vo vIastníctve:

Vo Vlastníctve:

vo vlastníctve:

vo vlastníctve

vo vlastníctve

vo vlastníctve

..... katastrálne územie................ . . '., a to na pozemkoch:

výmera

výmera

výmera

výmera

výmera

výmera

výmera

zapísaný na LV:

zapísaný na LV:

zapísaný na LV:

zapísaný na LV:

zapísaný na LV:

zapísaný na LV:

zapísaný na LV:

Ca ll centru m : 0850 1 23 !2Ż, pracovné d ni : 700-1600
Poruchový dispečing: 0800 127333' nonstop
E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:
vÚs, a. s., lBAN: SK68 02oo 0000 3500 0100 4062, BlC SUBASKBX
SLSP, a s., IBAN: SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX
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PTATN n ÚČlruruosŤ zMLUVY n lrl zÁvrR USTANOVENIA

Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia vCentrálnom registriZmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma
zmlúv zmysle záko 77/2OOO slobodn om rístupe inform ctam zme doplne zákonovrých (zákon informácií)slobode

znent predpisovneskorš ích spoJen 47a ods. záko 40/7964 občiansky konn neskoent predrších pncomprsov, zVeřeJ nen Zmluvytejto
Vlastn

Neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy sú tieto prílohy: Príloha č. 1. - obchodné podmienky
Príloha č. 2 - v zol odovzdávacieho protokolu

Dojednania
odlišné od VoP

ENIA HSTVYH

í, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté

Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že
a) sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej vol'nosti, rovnakého postavenia zmluvných strán na tejto Zmluve a jej obsahu,
b) nie sú im známe žiadne prekážky, ktoré by bránili uzavretiu tejto Zmluvy,
c) Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá V tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumelĺ a na

znak súhlasu k Zmluve

Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovan
podmienky, že uzatvárajú túto Zmluvu

Miesto a dátum Miesto a dátum

Za Vlastníka

odtlačok pečiatky:

Za Prevádzkovatel'a

odtlačok pečiatky

JUDr. Peter olajoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditel'

lng' Marián Havel
člen predstavenstva
a investičný riaditel'

Call centrum: 0850 123 L22, pracovné dni: 700-1600
Poruchový dispečing:0800 121 333, nonstop
E-mail: sluzby@bvsas.sk, Web: www.bvsas.sk

Bankové spojenie:
vÚB, a. s., lBAN: SK68 o2oo oooo 3500 o1oo 406Ż, BlC: sUBAsKBX
SLSP, a.s., lBAN: SK20 0900 0000 0050 77Ąo 3407, BlC: GlBASKBX



VŠEoBECNIľ oľcrĺouNÉ ponľrrENKY
K ZMLUvE o Z^Bľ,ZPEčnľÍ ouľonľÉľĺo v'ŕxoľu pnnvÁuzry

vpnnĺľÉrro voDovoDu

1. Definície pojmov

V týchto Všeobecných obchodných
podmienkach kzmluvę ozabezpeč,eni
odborného wýkonu prevâdzky verejného
vodovodu (ďalej len ,,voP") mají vyrazy
s veľkým počiatočným písmenom nasledujúci
význam:

Prevádzkovatel' spoločnosť Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS, a.s') so

sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29'

IČo: 35 850 370, zapísaĺâ v obchodnom
ľegistri okĺęsného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,

vlożka číslo: 3080/8, ktoľá je drŽiteľom
povolenia rla vykonávanie regulovaných

činností podľa Ş 11 ods. 4 písm' a) b) a d) zźlkoĺa
č. 250120l'2 Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach v zĺeni neskorších predpisov, v
rozsahu výľoba a dodávka pitnej vody veľejným

vodovodom I. kategórie, vyroba a distribúçia
pitnej vody verejným vodovodom I. kategórie,

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou

kaĺalízáciou I. kategórie a jeho právnemu

nástupcovi.

Verejný vodovod infľaštruktúra' bližšie
špeciťtkovanâ v ZmIuvę v časti ,,Pľedmęt
Zmlwy", ktorá má byť pľedmetom odborného
výkonu prevádzky Pľęvádzkovateľom na
zźi<7ađę Zm|uvy.

Vlastník pľávnická osoba' bližšie špecifikovaná
v Zm|uve, ktorej patri vlastnícke právo
k Verejnému vodovodu.

Zźlkon ztlkoĺ č. 44212002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kaĺa|izâçitrch a o

zme|7e a doplnení zźlkona ć. 2761200I Z. z. o

regulácii v sieťových odvętviach v znęni
neskorších pľedpisov.

Zmluva písomná ZmIrJva o zabezpečeĺí
odborného ýkonu ptevâdzky Verejného
vodovodu, uzatvoręĺâ mędzí Vlastníkom
aPrevádzkovateľom, ktorej nęoddeliteľnou
súčasťou sú aj tieto VoP'

Zmluvné stľany Pręvádzkovateľ a Vlastník
a samostatne Zm|uvná stľana Pľevádzkovateľ
alebo Vlastník'

2. Všeobecnéustanovenra

2.L. VoP sú spľacované v zmysle Zâkona
v spojení s Ş 273 ztlkonač,.513/l99l Zb.

obchodný zźlkoĺ'ĺrĺík v zĺęní neskorších
predpisov (ďalej len ,,obchodný
zákonník") a podrobnejšie uprar,ujú

vzâjomné prźwa a povinnosti mędzi
Pręvádzkovateľom a Vlastníkom,
týkajúce sa zabezpečenía odborného

ýkonu prevâdzky Verejného vodovodu

na zźlkladę uzatvoľenej písomnej

Zmluvy. Súčasne zabezpečuj'(l j ednotný

a nediskĺiminačný pľístup

Pľevádzkovateľa ku všetkým vlastníkom
verejných vodovodov, ktorých odborný
výkon prevźĺdzky zabezpečvje

Pľęvádzkovate1'.

2.2' VoP sú zverejrrcĺé na webovom sídle
Pľevádzkovateľa www.bvsas.sk (ďalej
len,,'Webové sídlo Pľevádzkovatel'a").

2'3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami
Zm|uvy a týmito VoP majú prednosť

ustanovęnia Zmluvy, ak nie sú v ţozporę
So všeobęcne zźwäzĺými právnymi
predpismi' odchýliť od týchto VoP je

možné lęn na zźlkladę ZmIuvy
vnevyhnutných prípadoch,

zohľadňujúcich špecif,rcké skutočnosti,
avšak tak, aby odchýlenie od týchto VoP
neodporovalo obsahu a ĺrčelu Zmlwy
a týchto VoP prípadne príslušným

všęobęcne zâväzným právnym

predpisom.

2.4. Pľevádzkovateľ je opľávnený zmeniť
VoP, pľípadne ich nahradiť novými
VoP najmä' nię však výlučne:
a) ak dôjde k zmene všeobecne

zźxázných právnych predpisov,

ktoré upľavuju prźĺva a poviĺľtosti
Prevádzkovateľa a Vlastníka,
prípadne iných všeobęcnę
ztwázĺých právnych predpisov,
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majúcich súvis so ZmIuvou a týmito
VOP,

b) v prípade podstatnej zmeîy
okolností, z ktoľých Pľęvádzkovateľ
vychâdzalpri tvorbe týchto VoP,

c) v prípade potreby úpravy VoP na
zâl<7adę zistęní vyplývajúcich
z aplikačnej pľaxe.

Zmeny VoP zverejňuje Prevádzkovateľ
na Webovom sídlę Pľevádzkovateľa, a to
najmenej 30 (slovom: tľidsať) dní pred
nadobudnutím ich účinnosti;
Prevádzkovatel' súčasnę zašIe
Vlastníkovi ozĺâmęĺię o zmęne VoP aj

elektronicky fla ę-mailovú adresu,
uvedęnú pre tieto účely v ZmIuvę.
Vlastník je povinný sa so zmenou VoP
oboznámiť'

2.5. Ak Vlastník nesúhlasí so zmenou VoP,
mőže Zmlĺĺvu vypovedať, s ýnimkou
dôvodu zmęÍ|y VoP podľa odseku 2.4.
písm. a) tohto článku VoP, kedy
výpoveď Zmluvy nie je možná, ato
v srilade s článkom 9. ods. 9.1. písm. c)
VoP , doručením písomného oznámenia
o qýpovedi Zmluvy Pľevádzkovateľovi
najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti
zmęny VoP. Vlastník je zárovęřl
povinný zabezpečit', aby najneskôr do
uplynutia výpovednej doby podľa článku
9. ods. 9.1. písm. c) VoP boli splnené
podmienky uvedené v článktr 9. ods. 9.2.
VoP. Ak Vlastník nesplní povinnosti v
lehote podl'a pľedchádzajűcej vety,
dopustí sa neoprávneného odberu vody
z Veľejného vodovodu v zmysle Ş 25
ods. 1 písm. Đ Zźtkona, pľičom
Pľęvádzkovateľ bude oprávnený pľeľušiť
alębo obmedzit' dodávku vody
z Verejného vodovodu v súladę s Ş 32

ods. 1 písm. l) a n) Zźkona, a to až do dňa
pominutia dôvodu pre prerušenie alebo
obmedzenie dodávky vody zVerejného
vodovodu, t. j. aż do dňa splnenia
podmienok uvedených v článku 9. ods.

9.2. VOP.

Výpoveď Zmluvy predstawje pre
Zmluvné stľany výlučný spôsob pre
vyslovenie nesúhlasu so zmęnou VoP.
Ak Vlastník v lehotę pľe výpoved'
Zmluvy túto nerĺypovie, stane Sa pre

d'alšie obdobie trvania Zmluvy zâváznou
zmena VoP, a to odo dňa jej účinnosti;
po nadobudnutí účinnosti zmeny VoP
môžę Vlastník vypovedať Zmluvu v
zmysle článku 9. ods. 9.2.voP.

2.7 Platnost' týchto VoP zaníká dňom
nadobudnutia pľávnych účinkov nových
VoP' ktoré nahtadja tieto VoP.

3' Prevzatie Verejného vodovodu do prevádzky

3.1. Pręvádzkovatęl' pľęVęZme Verejný
vodovod do odborného ýkonu
prevâdzky dňom nadobudnutia účinnosti
Zmluvy vsúlade sčlánkom 10. ods.
10.3. bod 10.3.2. VOP.

3.2 Ak sú súčasťou Verejného vodovodu
vodné stavby (objekty), prevádzkovanie
ktorých si vyžađuje ich fyzické
odovzdanie Pręvâdzkovatel'ovi (napr. z
dôvodu potreby Pręvádzkovatęl'a
prevziať kl'účę od pľedmetného objektu,
vykonať odpočet elęktľomęru a pod.),
začĺę sa výkon prevádzky Verejného
vodovodu Îealĺzoyat' až dňom podpisu
odovzdávaçieho protokolu o odovzdaní
Verejného vodovodu (ďalej len
,,Odovzdávací pľotokol"), podpísaného
povereným Zamestnancom divízie
distribúcie vody ďalebo z divizię r.y.oby
vody Prevádzkovatęľa a oprávnenou
osobou na Strane Vlastníka.

J-3 Ak pre zabezpeč,eníe odborného výkonu
prevâdzky Verejného vodovodu je
potľebné pripojenie niektorého z
objektov na elektricku energiu, musia
byt' súčasťou odovzdávacieho protokolu
aj nasledovné údaje a dokumenty: EIC
odberného miesta, zmLuva o pripojení,
zazmIuvnęnâ výška rezervovanej
kapacity a posledná správa o odbornej
prehliadke a skuške elektľického
zariadenía.

3.4. Pręvádzkovateľ je opľávnený odmietnut'
podpísať Odovzdźwaci pľotokol a
prevziať Verejný vodovod do odborného

ýkonu prevâđzky, najmä ak

2.6.



a) nie sű dodržané podmienky

stanovené v Zmluvę alebo v týchto
VOP, alebo

b) Oďovzdâvaci protokol neobsahuje

niektoru z priloh v zmysle odsęku
3'3. tohto článku VoP,

c) Veľejný vodovod nie je v riadnom

techĺickom a technologickom stave,

alebo
d) ziného dôležitého dôvodu.

3.5. Vlastník odovzdâ Pľevádzkovatel'ovi

Verejný vodovod podľa tohto ělánku
VoP v riadnom tęchnickom
(prevádzkyschopnom) a technologickom
stave.

4. Pľáva a povinnosti Zmluvných stľán

4.l. Pľevádzkovateľ sa zavdzuje na ztlkladę

Zmluvy na vlastné nákĺady
a nebezpečenstvo zabezpečovať opľavu,

bęźnt űdržbu a prevádzkyschopnosť
Verejného vodovodu' na ktorý Sa

vzťahuje odborný výkon prevâdzky

podľa Zmluvy, ato s odbornou
staľostlivosťou tak, aby nędošlo
k neprimeľanému opotrebeniu
Verejného vodovodu, v dohodnutom
čase, spôsobom a za podmienok

stanovených všeobecnę zâvaznými
právnymi pľedpismi, Zmluvou a týmito
VoP; pojmy oprava a Ĺldtžba sú
deťtnované aupravené vpríslušných
všeobecnę zâväzĺých pľávnych
predpisoch platných a účinných na

území Slovenskej republiky.

4.2. Výkonom prevâdzky nię sú dotknuté

prźwa a poviĺurosti Vlastníka k
Verejnému vodovodu s výnimkou tých
povinností, na ktoré v zmysle odseku 4.7.

tohto článku VoP Vlastník splnomocnil
Pľevádzkovatęľa. Zvęręním Verejného

vodovodu Pľevádzkovateľoyí za űčelom
odbomého výkonu prevádzky nie je
dotknuté vlastníckę právo Vlastníka k
Verejnému vodovodu počas celej doby

trvania ZmIuvy. Pręvádzkovateľ nie je

oprávnený dať Verejný vodovod do

nájmu, výpožičky ani iného faktického

uživanía tretej osobe, a taktiež nie je

oprávnený zaťažiť Verejný vodovod

akýmkoľvek právom tretej osoby.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy, ktoré
oprávňuje Vlastníka od Zmluvy odstupiť
v súladę s článkom 9. ods. 9.l. písm. d)

VOP.

4.3. Vlastník sazaväzuje
a) znttšať akékoľvęk náklady

stivisiacę s Verejným vodovodom,
ktoré sú investičného charakteru;

pojmy technické zhodnotenie,
investícia, rekonštrukcia a

modęrnizâcia sú definované a
upľavené v príslušných všeobecne
zźwázných právnych pľedpisoch
platných a účinných ĺa uzęmí
Slovenskej republiky,

b) zabezpeč,íť, aby počas odborného
qýkonu prevâdzky Verejného
vodovodu Pręvádzkovateľom nebol
pľístup k Verejnému vodovodu
obmedzený žiadnou prekážkou
(rampa, brána a pod.),

c) bezodkladne umožniť
Prevádzkovateľovi zmenové
konanię pre odbęrné mięsto
elektrickej energie, z ktorého je

Veľejný vodovod pripojený, ak pre

zabezpečenie odborného ýkonu
prevâdzky Verejného vodovodu je
potrebné pripojenie niektorého z
objektov na elektrickú energiu; do

momentu ukončenia zmęnového
konania odberného miesta
elektrickej eneľgie je Vlastník
povinný zabezpeč,iť plynulú
dodávku elektrickej energie do

odbemého miesta, z ktoľého je
Verejný vodovod pripojený;

Prevádzkovateľ je následnę

povinný bez zbytoč,ného odkladu
ręalizoyať zmęnové konanie
daného odberného miesta; k
zmenovému konaniu však nebude

možné pľistĺrpiť v prípađe, źe z
daného odbęrného mięsta sú

pripojené aj iné zariaďenia' ktoré
nętvoria predmet Zm|uvy, v takom
prípade všetky náklady îa
spotrebovanú elęktrickrí energiu

znáša Vlastník. Ak Vlastník nie je
oprávnený pľistúpiť k ukončeniu
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zmluvy o dodávkę elektrickej
energie pred uplyrutím doby jej
tľvania, v dôsledku čoho nie je
možné ręalizovať zmęnové
konanie, Vlastník má právo uplatniť
si voči Prevźĺdzkovateľovi nárok na
úhĺadu nákladov spojených s

odberom elektrickej energie, t. j.
refaktuľovat' náklady za odber
elektľickej energie pľi dodrżaĺí
podmienok ustanovených v Ş 4 ods.

Ż a 3 zâkoĺa čl. 251/2012 Z. z. o

eneľgetike a o zmęîę a doplnení
niektorých zâkonov v zneĺí
neskorších predpisov; za rovnakých
podmienok je Vlastník oprávnený
uplatniť si voči Prevádzkovateľovi
aj nárok na úhĺadu nákladov
spojených s odberom elektrickej
energie za obdobię odo dňa
vzatvorenia Zmluvy do dňa
ukončenia zmęnového konania
odbęrného mięsta elektriny.

4.4. Vlastník sa ďalej zaväzuje bezodkladnę
infoľmovať Prevádzkovateľa
a) o zmene kontaktných osôb a/alebo

iných údajov uvedených vZmluve;
Vlastník v plnom rozsahu
zodpovedâ za škodu, ktorâvzniklra z
titulu nesplnenia tejto povirľrosti,

b) o tom, že bolo voči nemu začaté
konkurzné konanię, konanię o

zľušenie, exekučné konanie alebo
reštľukturalizačné konanie alębo
vstúpil do likvidácie,

c) o tom, źe sa voči nęmu vedie
konanie o ýkon súdneho'
rozhodcovského alebo správneho
rozhodnutia, ktoré má prípadne by v
budúcnosti mohlo mať vplyv na
vlastnícke právo k Verejnému
vodovodu.

4.5 Vlastník bęľie na vedomie, žę v súlade s

Ş l6a ods. I Zâkoĺa je povinný vývárať
účelovú Íinančnú ľezervu spôsobom
podl'a Ş 16a ods. 2 a3 Ztlkona, ktorej
prostriedkyje povinný použiť na obnovu
Verejného vodovodu podl'a plánu
obnovy Veľejného vodovodu. Vlastník je
v súlade s $ 16a ods. 6 Zźlkoĺa povirrný
raz točĺe do 3l. jűla za predchâdzajícl

rok písomne ozrlámiť Ministęrstvu
životného prostľedia Slovenskej
ľepubliky infoľmácię o tvoľbe a použiti
űčelovej ťrnančnej ţęzętvy formou
ustanovęnou vo všeobecne zźxäznom
pľávnom pľedpise podľa Ş 15 ods. 8

Zttkona a umožniť orgánom dohľadu
kontľolu spľávnosti jej tvoľby apouŽítĺa
ustanovené Zźlkonom.

4.6. Zmluvné stľany sa dohodli' že si budú
poskýovať potľebnú sűčinnosť pri
plneni zâväzkov vyplývajúcich im zo
Zmluvy a týchto VoP a navzájom sa
budri ľiadne a včas infoľmovat' o

všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
mať Vplyv na plnenie závazkov
Zmluvných strán podľa Zmllvy a týchto
VoP, a to tak, aby bol naplnený ílčel
sledovaný Zm|uvnými stranami
v Zmluvęvrâtaĺę týchto VoP.

4'1. Vlastník súčasne na zâHadę Ş 15 ods. 4
Zźlkona v plnom ľozsahu splnomocňuje
Prevádzkovateľa, aby zastupoval
Vlastníka v.povinnostiach podľa Ş 4 ods.

3' ţi 13 ods. 2 a 3, Ş 15 ods. 1 písm. a), c)
a f), ods. 5, ods. 6 a ods. 7 písm. b) a k),

Ş 22 ods. 1,2 a4, Ş 24 ods.2, Ş 26 ods.

l písm. a) a h) a ods. 2, Ş 28 ods. 3, ş 29
ods. 3, Ş 30 ods. I a 2, Ş 33 ods. 3

Ztlkorĺa.

4.8 Vlastník d'alej nad rámec Ş 15 ods. 4
Ztlkoĺa v plnom rozsahu splnomocňuje
Pręvâđzkovatęľa, aby zastupoval
Vlastníka aj vpovinnostiach podl'a Ş 12

ods' 4 a Ş 27 ods. 3 a ods. 6 Zźlkona.

5. CenazaýkonpľevádzĘ

5.1. odborný ýkon prevádzky Verejného
vodovodu v ľozsahu uvedenom V

Zmluve zabezpeći Pľevádzkovatęľ
kvalifikovanými pracovníkmi odplatne'
Cęnu za odborný výko n pr evâdzky, ktortl
je subsumovaná v úhĺade za odber voďy
(vodné), bude Prevádzkovatel'
faktuľovať pľiamo vlastníkom, ľęsp.

správcom nehnutęľností pripojených na
Verejný vodovod' ak pri odsúhlasovaní
technického riešęnia vodovodných
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rozvodov nebudę dohodnuté inak.

Zmluvĺé strany prejavili vôľu uzavrieť
Zmluvu aj bez určenia výšky odplaty
(ceĺy) za odborný výkon prevádzky

Verejného vodovodu.

5.2. Meranie, odpočty, fakturácia ap|atby za

dodávku pitnej vody z Verejného
vodovodu (vodné), uskutočňované v
zmysle zmluvy na dodávku pitnej vody
Verejným vodovodom, sa fakturujú a
uhr âdzajt podľa pľíslušných všeobecne

ztĺvázných právnych predpisov v cene

stanovenej v časę platnosti zmluvy na

dodávku pitnej vody Verejným
vodovodom a skutočne odobľatého

množstva pitnej vody. Vodné bude

Prevádzkovatęľ fakturovať na ztlklaďe

zmluvy o dodávke pitnej vody priamo

vlastníkom nehnuteľností alebo

správcom nęhnutęľností, pľipojených na

Verejný vodovod.

Pľevod vlastníckeho
kVerejnému vodovodu

pľáva

Prevod vlastníckeho pľáva
k Verejnému vodovodu na

Prevádzkovatel'a

6.r.1 Prevádzkovatel' j e právnickou osobou
zľiadęnou podľa zákona č. 92/1991

Zb. o podmienkach prevodu majetku

štátu na iné osoby v zĺeĺi neskorších
pľedpisov, na ktorej podnikaní sa
majetkovou ĺtčasťou podieľajú len
obce alebo združeĺía obcí' t. j.

Pľevádzkovateľ je subjektom

verejného práva, ktorý je v súlade

s Ş 3 ods. 2 a3 Ztĺkona opľávnený

nadobudnűť Verejný vodovod do

svoj ho výlučného vlastníctva.

6.1.2 Ak Vlastník počas trvania Zmluvy
pľejaví zźnjem previesť vlastnícke
právo k Verejnému vodovodu,
prevâđzka ktoľého je predmetom

Zmluvy, na Prcvádzkovateľa, je do

dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej

zmIuvy o prevode vlastníckeho práva

k Verejnému vodovodu povinný na

svoje vlastné náklady majetkovo-

pľávne vyspoľiadať vzťahy
kpozemkom (vrátane pozemkov vo
vlastníctve Vlastníka), cez ktoré je
Verejný vodovod trasovaný (ďalej len

,,Zaťažené pozemky"), t. j. Vlastník
je povinný zabezpeč,iť v pľospech

Pľevádzkovateľa zriadęnie vęcného
bremęna (pôsobiace in personam)

uzatvoľením samostatných zm|uv o

zrĺadeĺí vęcného bremena mędzi
vlastníkmi Zať aźený ch pozemkov ako

povinnými z vęcného bremena,

P rev ádzkov ateľom ako opr txĺeným z
vecného bręmena a Vlastníkom ako

Platiteľom, ktorý bude znâšať všetky
náklady spojené so zľiadením vecného
bremęna. Vlastník berie na vedomie,
že splnením povinnosti podľa
pľedchádzajúcej vety tohto bodu VoP
sa rozumie pľedloženie ľozhodnutia
príslušného okĺesného úradu'
katastrálneho odboru o povolení
vkladu vecného bręmena ku všetkým
Zaťażeĺým pozemkom do katastra

nehnuteľností.

Pľęvádzkovateľ sa zavźĺzlje
poskýnúť Vlastníkovi nevyhnutnú
sűčinnosť k tomu, aby Vlastník mohol
splniť ztw äzok zriadiť vecné bľemeno

v prospech Pľevádzkovatel'a podľa

ods. 6.1. bodu 6.1.2. tohto článku
VoPauzavríeťsvlastníkmi
Zaťažených pozemkov samostatné

zmluvy o zriaďęní vecného bľemena a

vykonať d'alšie potrebné ĺrkony, na

zâklađę ktorých dôjde k zriadeniu
vecného bręmęna.

Obsahom vecného bręmęna bude

prá'vo zriadiť a uložlť ĺa Zaťažených
pozemkoch Verejný vodovod,
pľevádzkovať na Zaťażených
pozemkoch Verejný vodovod, užívať
a vykonávať na Zaťažených
pozemkoch'6drŽbu, opľavy' úpľavy,
rekonštrukcie, modernizácie a

akékoľvęk iné stavębné upravy
Verejného vodovodu, vykonať na

Zaťaźených pozemkoch vstup,

prechod aprejazd peši' motorovými a

nemotoroými dopravnými
prostriedkami, strojmi a

6.1.3
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6.1.s.

6.1.6

mechanizmami za účęlom ýkonu
povolenej činnosti a činností
uvedených v tomto bode VoP, pľičom
Zaťażęné pozemky budu zaťaźęĺé v
mieste trasovania Verejného
vodovodu v rozsahu predmetného

vodovodného potrubia vrátane jeho
pásma ochĺany v rozsahu určenom
v Ş 19 ods. 2 aż 4 Ztlkona (d'alej len

,,Vecné bremeno"); pľe účely zápisu
Vecného bręmena do katastra

nehnuteľností je Vlastník povinný
zabezpečiť vyhotovenie
geometľického plánu s vymedzením
rozsahu Vecného bremęna v zmysle
predchźĺdzajtrcej vety tohto bodu
VOP.

Akékoľvek náklady spojené so
zriadením Vecného bremęna (najmä'

nię však výlučne, nákladov na

vyhotovenie geometrického plánu,

náklady na vyhotovenie znaleckého
posudku pre účely určenia výšky
odplaty za zriadenie Vecného
bľemena v pľípade, że zľiadenię
Vęcného bľemena bude odplatné'
poplatok za ĺźryrh na vklad Vecného
bremena do katastľa nehnutel'ností)

bude zĺźlśať v plnom ľozsahu
Vlastník.

Vlastník je ďalej povinný predložiť
Pľevádzkovatel'ovi naslędovné
dokumenty, vzťahujĺrce sa
k Verejnému vodovodu, a to

odovzdaním ich originálov (resp.

úradne overených fotokópií):
a) právoplatné rozhodnutię o

umięstnení Verejného vodovodu,
právoplatné stavebné povolenie'
právoplatné rozhodnutie
o uživani Verejného vodovodu
aprtĺvopIatné rozhodnutie
o uľčęní pásma ochľany
Verejného vodovodu, vydané
príslušným orgánom, vrátane ich
zmięn a dodatkov,

b) znalecký posudok preukazujúci
skutočnú hodnotu Verejného
vodovodu, ktoľý v čase podpisu
zmluvy o prevode vlastníckęho
prźxa k Verejnému vodovodu

nesmię byť staľší ako tri mesiacę'
pľičom náklady spojené s
vy'hotovením znaleckého
posudku znttśa Vlastník
(vprípade bezodplatného
prevodu vlastníckeho pr âv a),

c) čestné vyhlásenie zhotoviteľa
Verejného vodovodu (ďalej len

,,Zhotoviteľ") o postupení
všeĘch pĺtx Vlastníka
vyplývajúcich mu zo zmluvy
o dielo uzatvorenej so

Zhotoviteľom, a to za účelom
umožnęnia Pľevádzkovatęľovi
riadne si priamo u Zhotovitel'a
Verejného vodovodu uplatňovať
prípadné nároky z vád Verejného
vodovodu v ľámci záľučnej doby,
v prípade, ak zârlu.čĺâ doba v čase
vzatvoręnía ZmIuvy stále trvá.

6.2. Pľevod v|astníckeho pľáva k
Veľejnému vodovodu na iný subjekt
veľejného práva (obec/mesto)

6.2.l . Vlastník beľie na vedomię, že v súlade

s Ş 3 ods. 2 a3 Zźlkona môže pľeviesť
vlastníckę prźwo k Verejnému
vodovodu len na subjekt verejného
prźxa.

6.2.2 V prípade prevodu vlastníckeho práva
k Verejnému vodovodu na iný subjekt
verejného prźna, odlišný od
Pręvádzkovatęľa (obec/mesto), je
Vlastník povinný doľučiť
Prevádzkovatel'ovi do desiatich (10)
pracovných dní od uzatvorcnia
zml'uvy o prevode vlastníckeho práva
k Veľejnému vodovodu na tento iný
subjekt verejného práva:

a) písomnú žiadosť o uzatvoľenię
dodatku kZmluve, predmetom
ktorého bude zmęna Zmluvnej
Strany îa Strane Vlastníka
Verejného vodovodu'
z pôvodného Vlastníka na
nového vlastníka (obec/mesto),

b) fotokópiu zmhJw, na zâk7adę
ktoľej Vlastník previedol
vlastnícke prźxo k Verejnému
vodovodu na irĺý subjekt



vęrejného práva ako
Prevádzkovatęľa.

6.2.3 Zml:;vné Stľany Sa náslędne zaväzuju
na ztlklađe predložených dokumentov
v zmysle ods. 6.2. boď 6.2.2' tohto

článku VoP uzatvorlť s noým
vlastníkom Verejného vodovodu
dodatok k Zmluve, na zźi<7ađę ktorého
noý vlastník Verejného vodovodu
vstúpi do všetkých práĺv apovinností
pôvodného Vlastníka vyplývajúcich
mu zo Zm|uvy, vrátane VoP.

7. Pľeložka ďalebo ľekonštrukcĺa Verejného
vodovođu

7.1. Preložkou Verejného vodovodu Sa

v zmysle Ş 35 ods. l Zttkoĺa rozumie
čiastková zmęîa jeho smerovej alebo

ýškovej tľasy alębo premiestnenie

niektorých prvkov tohto zariađęĺia.
Rękonštrukciou Sa rozumię zmeîa
technických parametrov Verejného
vodovodu alebo jeho časti'(napr. zmęîa
dimenzie).

7.2. V pľípade potreby vykonania preložky
alebo rekonštrukcie Verejného
vodovodu alebo jeho časti, sa Vlastník
zav äzuj e zabezp ečiť, aby

a) budúci stavębník (ak sa budejednať
o osobu odlišnú od Vlastníka) ako

osoba, z podnetu ktorej sa preložka

alębo rękonštrukcia uskutoční (ďalej

len,,Budúci stavebník"), pożiada|

Prevádzkovatęľa o písomné

stanovisko k navrhovanej preloŽke

alębo ľekonštrukcii Verejného
vodovodu z technického hľadiska, a
následne

b) Budúci stavebník uzatvoril
s Vlastníkom a Pręvádzkovateľom
trojstrannú zmluvu o uzatvorení
budúcej zmluvy o odovzdaní
aprevzatí vodnej stavby,

pľedmetom ktorej bude stanovenię

podmienok ręaIízâcię preložky
alebo rekonštrukcię Verejného
vodovodu vrâtaĺę vymedzenia
vzâjomných prźw a povinností

súvisíacich s ręalizáciou preložky

alebo rekonštrukcię Verejného
vodovodu, vrátane spracovania a

odovzdania príslušnej technickej
a právnej dokumęntácie'

7.3. Ak je Vlastník a Budúci stavębník
v zmysle ods. 7.2. tohto článku VoP tá

istá osoba' povinnosť pożiadať
Prevádzkovateľa o písomné stanovisko k
navľhovanej pľeložke alębo

rękonštrukcii Verejného vodovodu z
technického hľadiska, platí ľovnako'

1.4. Po ręalízácii preložky alebo

rekonštrukcie Veľejného vodovodu, sa

Zmluvné, Strany následne zavänlju
uzatv or iť dodatok k Zmluv e, predmetom

ktorého bude úprava rozsahu predmetu

odborného výkonu prev âđzky.

7 '5. Zmluvĺé strany berĺr na vedomie, že

a) v súlade s Ş 35 ods. 4 Zálkona

náklady na preložku Veľejného
vodovodu znáša Budúci stavebník,
ak osobitný predpis neustanoví inak,

b) v súlade s Ş 35 ods. 5 Zákona sa

vlastníctvo Verejného vodovodu po

zr e alizov ani pt eţo žky neme n í ;

ustanovenia písmena a) a b) tohto odseku

VoP analogicky platia aj v prípade

realizâcie ľekonštrukcie Verejného
vodovodu Budúcim stavebníkom.

8. Zodpovednost'zaškodu

8.l. Prevádzkovateľ v ľozsahu určenom
v týchto VoP zodpovedá iba za škody,
ktoré spôsobí porušením svojich
povinností' vyplývajúcich mrl z ýkonu
funkcíe Pľevádzkovateľa' Za všetky
ostatné škody, vzniknuté na Verejnom
vodovode, Prevádzkovateľ
nezodpovedá.

8 '2. Żiadna zo Zm|uvných strán nezodpovedá
za škodu, ktorá nastala nezávislę od vôlę
Zmluvnej strany, a to v dôslędku vyššej

moci (vis maior), ktorá je dęfinovaná
v článku 10. ods. 10.2. VoP.

9, UkončenieazánikZmtuvy

9.l. ZmIuvazaĺiktr'
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a) prevodom vlastníckeho prtxa
k Verejnému vodovodu îa
Pľevádzkovateľa v súlade
s článkom 6. ods. 6.1. VoP,

b) dohodou Zmluvných strán, a to ku
dňu uvędenému v písomnej
dohode, ktoru Zmluvĺé straĺy za
tým účelom uzatvotia,

c) písomnouvýpoveďouktoľejkoľvek
ZmIuvnej stľany vrátane výpovede
Vlastníka podanej v zmysle článku
2. ods. 2'5. VoP, pľičom
výpovedná lehota je trojmesačná a
zač,iĺaplyĺisť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci' v ktorom
bola písomná výpoveď doručená
druhej Zmluvnej strane,

d) odstupením Vlastníka od Zmluvy v
prípade jej podstatného porušenia
Prevádzkovatel'om, t. j. ak
Prevádzkovatęľ V rozpoľe so
Zmluvou prenechá Verejný
vodovod do nájmu, výpožičky
alębo iného faktického uživanía
tretej osobe alebo Verejný vodovod
zaťaži akýmkoľvęk pľávom tretej

osoby,

e) odstúpením Pľevádzkovatel'a od
Zmllvy, ak'.

e1) Vlastník porušil akúkoľvek
svoju povinnosť' vyplývajúcu
mv zo Zm|uvy alebo zÍýchto
VoP a k náprave zo Strany
Vlastníka nedôjde ani po
predchádzajúcej písomnej
výzve Prevádzkovateľa
adresovanej Vlastníkovi,

e2) z dôvodov na strane Vlastníka
nedôjde kpodpisu
odovzdávacieho pľotokolu
v zmysle článku 3. ods. 3.2. až
3.5. VoP ani v lęhote tridsiatich
(30) dní odo dňa uzatvoľenia
Zmluvy.

Písomné odstupenie od Zmluvy musí byť
doručené druhej Zmluvnej strane a musí
v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia,
inak sa považuje za neplatĺé. Úĺinty
odstupenia od Zmluvy nastávajú
okamihom doručęnia písomného
ozîźImęrLia o odstupení odZm\uvy
druhej Zmluvnej strane.

9 '2. Vlastník je v prípade ukončenia Zmluvy
spôsobom podľa ods. 9.1. písm. b) až: e)

tohto článku VoP v súlade s
ustanoveniami Zâkona povinný bez
zbytočného odkladu:

a) vybudovať v mieste napojenia
Veľejného vodovodu v jeho
vlastníctve na rozvodnej sięti
cęntrálnu vodomernú šachtu podľa
pokynov Prevádzkovateľa (v
prípade, ž,ę ttłto nebola vybudovaná
pred zánikom Zmluvy) s ciel'om
zabezpečiť kontinuálnu pľevádzku
Veľejného vodovodu v súlade s
Ş 15 ods. 2Zâkona,

b) zabezpečiť iného prevádzkovatęl'a
Verejného vodovodu, ak sám
nespÍňa všetky podmienky
vzťahujúce sa na pľevádzkoyate|'a

Verejného vodovodu v súlade s Ş l5
oďs.3 Zátkona,

c) v súladę s $ 15 ods. 5 Zákona
zabezpečiť uzatvoľenię písomnej
zmluvy, upľavujúcej vzťahy dvoch
vlastníkov a prevádzkovatęľov
prevádzkovo súvisiacich verejných
vodovodov medzí noým
prevádzkovateľom Verejného
vodovodu a Vlastníkom na jednej

strane a Prevádzkovateľom
a vlastníkom verejného vodovodu,
na ktorý sa Verejný vodovod napája,
za pľedpokladu, že Prevádzkovateľ
nie je sučasne aj jeho vlastníkom
(d'alej len ,,Zmluva dvoch
vlastníkov"), ato z dôvodu
zabezpeč,eĺia kvalitného
aplynulého prevádzkovania
Verejného vodovodu; Vlastník bęrie
na vedomie, že ak Zmluva dvoch
vlastníkov podľa predchâdzajícej
vety nebude uzatyorenâ do času
ukončenia platnosti a účinnosti
Zmlwy, Pręvádzkovateľ je
opľávnený do času uzatvorenia
Zm|uvy dvoch vlastníkov pľerušiť
alębo obmędziť distribúciu pitnej
vody do Verejného vodovodu cez
verejný vodovod' na ktoý sa

Verejný vodovod napâja, ktorého
odborný výkon prevâdzky



zabezpećuje
Pręvádzkovateľ

naďalej

9.3. Ak sa počas trvania Zm|lvy novým

Vlastníkom Verejného vodovodu stane

Pľevádzkovateľ, dňom nadobudntrtia

účinnosti zmluvy, na základe ktorej

došlo k prevodu vlastníckęho prźxa k
Verejnému vodovodu îa
Prevádzkovateľa, Zmluva zaĺikâ; v
tomto prípade sa splnenie povinností

podľa odseku 9.2. tohto článku VoP
nevyžaduje.

10. Záveľečné ustanovenia

10.1. ochrana osobných údajov

,,osobné údaje'' znameĺaj'ĺ
akékoľvek infoľmácię týkajúce Sa

identifikovanej alebo

identifikovateľnej ţzickej oSoby,

najmä odkazom na identifikátor, ako

je meno' identifikačné číslo,

lokalizačné údaje' online

identifikátor, alebo odkazom na jeden

či viaceré prvky' ktoré síl špecifrcké

pre fyzickú, ţziologicku, genetickú,

mentálnu, ekonomickú, kulturnu

alębo sociálnu identitu tejto fyzickej
osoby. Pokiaľ jedna Zmluvná strana

zđięľa akékoľvek osobné űdaje s

druhou Zmluvnou stranou, táto druhá

Zm\uvnâ stľana je povirmá tieto

osobné údaje spľacovať v súlade s
príslušnými právnymi predpismi,

vrâtane Všeobecného nariadenia na

ochľanu osobných údajov (Nariadenia

EU č,.2016/679 o ochľanę fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov

(ďalej len ,,GDPR")), zźlkoĺmi,
nariadęniami, pokynmi a štandardmi,

a to vždy v ich aktuálnom znení.

Zmluvĺźl strana je povinná

zabezpečlť, aby boli vykonané všetky

prísluŠné preventĺvne opatrenia na

zaistenie bezpečnosti a pr edchádzanie

poškodeniu, strate alebo zničeniu

osobných údajov. Pokiaľ sa osobné

údaje jednej Zmluvnej strany stanú

dostupnými pre neoprávnenú osobu

alębo ich takáto osoba získa, druhá

Zm|uvnâ strana je povinĺá
bezodkladne upovedomiť dotknutír

Zmluvĺű stranu o danom

neoprávnenom prístupe a postupovať

v súčinnosti s dotknutou Zmluvnou
stranou pri výkone akýchkoľvek
opatrení s ciel'om zmierniť následky

straty alebo neoprávneného prístupu k
osobným údajom. V stanovených
prípadoch je Zm|uvĺźt stľana povinná

vykonať všetky príslušné opatrenia na

zabezpečeĺie, aby všetci jęj

zástupcovia, obchodní partneľi a

subdodávatelia konali v súlade s týmto

ustanovením pri každom spľacovaní

osobných údajov, ktoré sű súčasťou

Zm|uvy. Toto ustanovenie sa uplatní v
prípade, ak sa na Zmluvnú stranu

vzť ahujil povinnosti v zmysle GDPR.

10.2. Vyššĺa moc

10.2.1 Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán

nesplní svoje zźłväzky v dôsledku

okolností vyššej moci (tj. okolnosti

vylučujúcich zodpovednosť tak, ako

sú dęťrnované v Ş 374 obchodného

zźlkoĺníka), tâto Zmluvnâ strana

nęnesie zodpovednosť za nesplnenie

svojich zâvázkov, vyplyvajúcich zo
Zmluvy.

10.2.2. Mimoriadne udalosti, označované ako

vyššia moc, musia nastať po uzavľetí

Zmluvy, sú nepredvídateľné a
príslušná Zmluvná strana im nemôŽę

zabrânĺť. okolnosti vyššej moci
zahţíají predovšetkým prírodné

katastrofy, zápIavy, zemetrasenia,

zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch,

tęroristické útoky a štrajky.

t0.2.3 Zm|uvĺâ strana odvolávajúca sa na

vyššiu moc je povinná informovat'

okamžitę druhú Zmluvnú stľanu o
akýchkoľvek okolnostiach vyššej

moci a preukâzať ich pľimeľaným

spôsobom.

10.3. Doba tľvania Zmluvy, platnost'

a účinnost'Zmluvy
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10.3. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zm|uva
je uzatvorená na dobu neurčitĺl.

10.3.2. Zm\uva nadobúda platnosť dňom
podpísania Zm|uvy oprávnenými
zástupcami Zm|uvných stľán
a účinnosť:

a) dňom podpísania Zmluvy
oprávnenými zâstupcami
Zmluvnýchstrán, alebo

b) dňom podpísania odovzdávacieho
protokolu v zmysle v článku 3. ods.

3.2. VOP, alebo

c) dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia ZmIuvy podľa Ş 47a
ods' l ztlkona č. 40/1964 Zb.
občiansky zźĺkonník y znęni
neskorších predpisov, ak je Zmluva
povinne zverejňovanou Zmluvou
podľa Ş 5a zâkona č.2ĺ112000 Z. z.
o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmęÍrc a doplnení
niektorých zâkonov (zákon o

slobode informácií) v zneni
nęskorších predpisov, nie však skôr,
ako buđe podpísaný odovzdâvaci
protokol v zmysle článku 3. ods. 3.2.

VoP; Vlastník sa v takom prípade
zaväzuje v lehote troch (3)
pracovných dní odo dňa zveľejnenia
ZmIwy zasIať Pręvźldzkovatel'ovi
písomné potvrdenie o zverejnení
Zmluvy.

10.4. Rovnopĺsy Zmluvy

10.4.1 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4)

ľovnopisoch. Prę každĹĺ Zmluvnú
stranu Sú určęné dva (2) ľovnopisy
Zmluvy.

10.5. Dodatky k Zmluve, ľozhodné pľávo a
oddelitel'nost'

10.5.1 Zm|uva Sa möžę v akomkoľvęk
ľozsahu meniť výlučne na zźlklade
písomných dodatkov k nej

podpísaných oboma ZmIuvĺými
stranami.

l0'5'2. Zmluva a jej ýklad sa riadi právnymi
predpismi Slovenskej republiky,

primárne ustanoveniami obchodného
zátkonnlka.

10.s.3 V prípade rozporu mędzi
ustanovęniami Zmluvy
a dispozitívnymi ustanovęniami
všeobecne zźwäzných právnych
pľedpisov, platia ustanov enia Zmluvy.

10.5.4. Ak je, alębo sa stanę niektoré z
ustanovęní Zmluvy v akomkoľvek
ohľade protiprávnym, neplatným
alebo nevykonateľným, nebude tým
dotknutá ani oslabená zákonnosť,
platnosť či vykonatel'nost'
zostávajúcich ustanovení Zmluvy,
okrem prípadov, ak je z dôvodu
dôležitosti povahy alebo inej
okolnosti týkajúcej sa takého
neplatného ustanovenia Zmluvy
zrejmé,, že dané ustanovenię Zmluvy
nęmôže byť oddelené od ostatných
príslušných ustanovęní Zm\uvy.
Zmluvné strany Sa zavazujíl
zabezpeč,iť uskutočnęnię všetkých
krokov, ktoré budú potrębné na to, aby
bolo dohodnuté ustanovenie
s podobným účinkom, ktoré neplatné
ustanovenię Zmluvy v súlade
s pľíslušným právnym predpisom
nahĺadí.

10.5.5. Uzatvotiť novú Zmluvu alebo
dodatok kZmluve nie je potrebné, ak
dôjde k zmęţLę:

a) identiÍikačných údajov niektoľej
zo Zmluvných strán, zapísaných
v obchodnom registľi Slovenskej
republiky alebo inom príslušnom
ľegistri,

b) korešpondenčnej adresy alebo ę-

mailovej adľesy, rrľčenej

v Zmluve pľe účely doručovania,
c) kontaktnej osoby uvedenej

v Zmluvę vrátanę príslušných
kontaktných údajov o nej,

d) týchto VoP.

V pľípade zmeÍly podľa tohto odseku
VoP na zmenu Zmluvy postačuje len
jednostranné oznámęníę príslušnej
zmęny príslušnou Zmluvnou stranou,



doručené dľuhej Zmluvnej strane, a to

písomne, podpísané oprávnenou

osobou alebo elektronicky îa e-

mailovú adresu uvędenú v Zm|uve (v

prípade zmęÍly VoP)'

10.6. Doručovanie

10.6.1 Všetky ozĺźlmęnía a žiadosti pođľa

Zm|uvy a týchto VoP' ak budú

urobęné v písomnej forme, budú

doľučené osobne, kuľiérom alebo

dopoľučenou poštou.

10.6.2. Takéto písomné oznámenia, žiadosti a

zasięlané dokumenty sa budú

považovať za doručené:

a) momęntom pĺevzatia na adręsę

sídla Zmluvnej Strany alebo

momentom odmietnutia p ręvzaÍia

(v prípade osobného doručęnia

a doručenia kuriérom),

b) uplynutím piateho (5.)

kalendárnęho dňa od ich ľiadneho

odoslania (v prípade doručovania

doporučenou poštou) bez ohľadu

na to, či ich adresát skutočne

prevzaI, ato aj vpńpade, že sa
adręsát o ich obsahu nedozvedel,

ak mal možnost'takúto zásielku

prevzíať.

10.6.3 ozĺâmeĺia, žiadosti a dokumenty

doľučęné v pracovný deň v časę mimo

bežnej pľacovnej doby (8:00 až l7:00)
budú považované za doručęné

nasledujúci pracovný deň.

10.6.4 Písomné ozĺâmęĺía, žiadosti a
dokumenty, ktoľé majú byť druhej

Zmluvtej strane doručené, ako i iná

komunikácia v zmysle Zmluvy
a týchto VoP budú, pokiaľ Zmluvnźt

Strana nęoznámila druhej Zm|uvnej

strane iné kontaktné údaje písomným

oznámením minimálne pätnásť (15)

kalendárnych dní vopľed, takejto

Zmluvĺej Stranę doručované na

kontaktné miesta uvedęné v Zmluve.

Tięto VoP nadobúdajú platnosť

a účinnosť đřn 15'05.2022.

10.7. Platnost'a účinnosť voP



826 46 Bratislav


