
Zmluva o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody v súvislosti 

v nebytovými priestormi budovy súp. č. 188/8 na ul. Odbojárov v Nemšovej, 

uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Materská škola 

Sídlo:   Odbojárov 177/8A, Nemšová 

Štatutárny zástupca: Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy 

IČO:    42281806 

V ďalšom texte ako „Zmluvná strana 1“ 

a 

2. PaedDr. Eva Šatková rod. Drgová 

narodená : 24.02.1977 

bytom: Krivoklát 129, 018 52 Pruské 

v ďalšom texte ako „Zmluvná strana 2“ 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je spôsob rozúčtovania úhrady a platobné podmienky odberu vody v súvislosti 

s nájmom nehnuteľnosti nebytového priestoru č. 6 v budove súp. č. 188/8 na Ul. Odbojárov 

v Nemšovej. 

Článok 2 

Spôsob rozúčtovania a platobné podmienky 

1. Dodávka vody pre celú budovu so súp. č. 188/8 na Ul. Odbojárov je meraná vodomerom č. 

20240391 (pôvodné č. 09029208909), kde odberateľom je Materská škola, Odbojárov 

177/8A, Nemšová. 

2. Dodávka vody pre nebytový priestor č. 5, č.6 na prízemí budovy sa meria samostatným 

(podružným) vodomerom č. 2059740. 

3. Po dohode zmluvných strán bude úhrada za dodávku vody pre nebytový priestor č. 5 

a nebytový priestor č. 6 dohodnutá v pomere :  

nebytový priestor č. 5 úhrada 75% spotreby vody, 

nebytový priestor č. 6 úhrada 25% spotreby vody. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovanie sa uskutoční vždy jedenkrát ročne na základe 

vyúčtovacej faktúry pre vodomer materskej školy. 

5. Vyúčtovanie bude vykonané do 14 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry a to formou zaslania 

samostatnej faktúry zmluvnej strane 2. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej Zmluvnou stranou 1 Zmluvnej 

strane 2 bude 14 dní od jej doručenia. 



7. V prípade omeškania splatenia faktúry má Zmluvná strana 1 právo účtovať úrok z omeškania 

vo výške stanovenej v zákonnej úprave. 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poruchy na merači vody, alebo v prípade akejkoľvek 

poruchy súvisiacej s dodávkou vody (na potrubí, na odbere v prenajatom priestore,...), budú 

sa zmluvné strany o tom neodkladne informovať. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len písomným dodatkom podpísaným oboma 

zmluvnými stranami. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré v zmluve nie sú písomne upravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, kde každá zmluvná strana 

obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, určite, vážne, 

zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

že sa oboznámili s predmetom zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpísali.. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a je účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6. Podľa tejto zmluvy sa bude uhrádzať spotreba vody od 01.01.2022.  

 

V Nemšovej dňa 31.12.2021 

Č.j. 261/2021 

 

Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová 

Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy  ........................................................ 

V Nemšovej dňa 31.12.2021 

 

Za zmluvnú stranu 2 Eva Šatková 

PaedDr. Eva Šatková  .............................................................................................. 

V Nemšovej dňa 31.12.2021 

 

 


