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ZMLUVA 
o spôsobe rozúčtovania a úhrady odberu vody, 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami : 
 

 

 

 

1.Materská škola 

sídlo : ul. Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová 

štatutárny zástupca : Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka školy 

IČO : 42 281 806 

v ďalšom texte aj ako   „Zmluvná strana 1“ 

 

a  

 

2.Základná umelecká škola 

sídlo: Ľuborčianska 1057/2, 914 41 Nemšová 

v zastúpení : Viera Muntágová Di S. Art. 

IČO: 37 916 173 

v ďalšom texte aj ako „Zmluvná strana 2“ 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je spôsob rozúčtovania, úhrady a platobné podmienky odberu vody 

v nehnuteľnosti budovy Základnej umeleckej školy súp. č. 1057/2  a súp. č. 1058/2 na ul. 

Ľuborčianskej v Nemšovej. 

 

 

Článok 2 

Spôsob rozúčtovania,  úhrady a platobné podmienky 

1. Nakoľko : 

a)  dodávka vody pre budovy ZUŠ na ul. Ľuborčianskej 2 v Nemšovej je meraná 

vodomerom č. 44308296, kde zmluvným odberateľom s Regionálnou vodárenskou 

spoločnosťou Vlára – Váh, s.r.o., je zmluvná strana 1 (Materská škola, Odbojárov 

177/8A, 914 41 Nemšová, IČO 42 281 806),  

b)  úhrada ceny služieb za dodávku fakturovanej vody na odberné miesto Ľuborčianska 2, 

meranej vodomerom č. 44308296 je dohodnutá v pomere : 

Elokované pracovisko materskej školy Ľuborčianska 2 64,59% 

Základná umelecká škola Ľuborčianska 2 35,41% 
c) percentuálny pomer bol prepočítaný podľa priemernej fakturovanej spotreby vody 

a priemerného počtu detí v elokovanej prevádzke MŠ Ľuborčianska 2 za kalendárny rok 

(2014) a v súlade s Vyhláškou č. 397/2003, prílohy č. 1. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spotreba  vody podľa vyššie uvedeného bude zmluvnej 

strane 2 rozúčtovaná každoročne za účtovný rok jednorázovo (teda bez zálohových 

platieb) na základe vyúčtovacej faktúry  pre vodomer budovy č. 44308296. 

3. Toto vyúčtovanie bude vykonané do 14 dní od doručenia vyúčtovacej faktúry a to formou 

zaslania samostatnej faktúry zmluvnej strane 2.  
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej zmluvnou stranou 1 zmluvnej 

strane 2 bude do 7 dní od jej doručenia.  

5. V prípade omeškania s platením faktúry má zmluvná strana 1 právo účtovať úrok príslušný 

z omeškania určený v platnej právnej úprave.  

 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poruchy na merači vody 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 výslovne upravené, sa riadia 

príslušnými  ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 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 podpisujú. 

5. Zmluva sa uzatvára sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6. Zmluva nadobúda platnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.  

7. Podľa tejto zmluvy sa bude uhrádzať spotreba vody od 01.01.2017.  

 

 

V Nemšovej dňa 09.01.2017 

Za zmluvnú stranu 1 ... Materská škola, sídlo : ul. Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová  

                                                

 

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

 

 

 

V Nemšovej dňa ............................ 

Za zmluvnú stranu 2 ... Základná umelecká škola, ul. Ľuborčianska 1057/2, 914 41 Nemšová 

 

 

Viera Muntágová Di S. Art., riaditeľka školy ............................................. 

 


