
DOHODA  

o užívaní vonkajšieho vodovodu a kanalizácie 

č. OcÚMOS-2019/2019 
uzatvorená medzi: 

 

vlastníkom vonkajšieho vodovodu s centrálnym meraním a kanalizácie 

Obec Mostová 

925 07 Mostová č. 120 

V zastúpení JUDr. Tiborom Rózsárom, starostom obce 

IČO: 00 306 096 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: IBAN SK61 5200 0000 0000 0857 7541 

(ďalej len ako „vlastník“) 

 

 a 

užívateľom vonkajšieho vodovodu s centrálnym meraním a kanalizácie 

Štefan Kutrucz 

Trvalý pobyt: ....... 

nar. ....... 

(ďalej len ako „užívateľ“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

I. 

Podľa projektu stavby rodinného domu v k. ú. Mostová, parc. č. 1064/16 a 1064/21  

zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečované z verejného vodovodu napojením na 

vonkajší vodovod bytových domov súp. č. 589 a č. 590 vo vlastníctve Obce Mostová. 

Odvádzanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie je zabezpečené spoločnou 

kanalizačnou prípojkou k bytovým domom súp. č. 589 a č. 590 vo vlastníctve Obce 

Mostová. 

 

II. 

Obec Mostová na základe vyjadrenia č. 236/2008 zo dňa 24.01.2008  

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra, odštepný závod Galanta, 

Pázmánya 4, 927 01 Šaľa, ako vlastník vonkajšieho vodovodu bytových  domov 

s centrálnym meraním súhlasí s podružným meraním pri bytovom dome súp. č. 589 

a č. 590 vo vlastníctve Obce Mostová. 

 

III. 

K rodinnému domu užívateľa vonkajšieho vodovodu bol namontovaný domový 

vodomer -  výrobné číslo: 11040007037415-09. 

 

 



 

 

IV. 

Užívateľ je povinný:  

- udržiavať podružný vodomer vo funkčnom stave,  

- vlastníkovi vonkajšieho vodovodu s centrálnym meraním oznámiť demontáž, 

výmenu alebo iný zásah do podružného vodomeru, 

- odčítať vodomer 1X štvrťročne (31.03, 30.06.,30.09. a 31.12. bežného roka), 

- zaistiť dostupnosť k prípadnému odčítaniu stavu vodomeru alebo kontrole 

príslušnému pracovníkovi. 

 

Na základe faktúry ZsVS, a.s Šaľa, Obec Mostová  1X štvrťročne vystaví užívateľovi 

faktúru so 14 dňovou splatnosťou za odber vody z verejného vodovodu  a za 

vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie.  

 

V. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jeden pre vlastníka a jeden pre užívateľa 

vonkajšieho vodovodu s centrálnym meraním a kanalizácie a platná od 01.01.2020.  

Dohodu je možné meniť len na základe očíslovaných písomných dodatkoch, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

Dohoda bola uzatvorená slobodne, nie v tiesni a ani za nevýhodných podmienok. 

Na znak súhlasu s obsahom dohody ju obidve strany dohody podpísali. 

V Mostovej dňa 27.12.2019 

 

 

............................................................      ................................................................... 

                     vlastník                                                              užívateľ 

              Obec Mostová                                                      Štefan Kutrucz 

 

 


