
Číslo zmluvy správcu vodného toku: 2018/12/111 

Číslo zmluvy odberateľa: 

 

 

 

Zmluva na odber  povrchovej vody   
 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, v nadväznosti na ustanovenia § 78 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v nadväznosti na § 3 nariadenie vlády SR č. 755/2004 

Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 

spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

  

Správca vodného toku: 

                                

Obchodné meno:        SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 

                                     Odštepný závod  Banská Bystrica 
Sídlo:                           Partizánska cesta 69, 974 98  Banská Bystrica 

IČO:                            36 022 047  

DIČ:                            2020066213 

IČ DPH  :                    SK2020066213 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepného závodu 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

a) technických:  

b) zmluvných: Ing. Milan Žiak, riaditeľ odštepného závodu 

Bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka, a.s.  

                                      

Štátny podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka 

č. 713/S 

/ďalej len „Správca vodného toku“/ 

 

 

a 

 

Odberateľ: 

 

Obchodné meno: SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – Rada Žilina 

Sídlo: Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina  

IČO: 00178209 

IČ DPH: SK2020442985 

Bankové spojenie:  

Zastúpený:  Ing. Ľuboš Javor, tajomník 

                                                          

 

                                     /ďalej len „Odberateľ“/    

 

/ďalej spolu len „Zmluvné strany“/      
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Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom Zmluvy je odber povrchovej vody Odberateľom podľa podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy (čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy):  

- z odberného miesta: vodný tok Ipeľ v r.km 183,4 pre kaprové hospodárstvo v Uhorskom –        

rybníky R1, R2, R3, slúžiace na chov násadových rýb 

- z odberného miesta :      vodný tok Tuhársky potok, r.km 4,15 pre sádky v Lučenci 

na účely: prevádzka rybochovných zariadení. 

 

Čl. III. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára s platnosťou od  jej podpisu na dobu neurčitú.  

2. Zmluva môže byť ukončená nasledovne: 

a) dohodou zmluvných strán 

b) písomnou výpoveďou s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa          

mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane 

c) odstúpením od Zmluvy zo strany Správcu vodného toku v prípade, ak Odberateľ nebude dodržia-

vať podmienky určené príslušným orgánom štátnej správy v povoleniach na odber vôd. 

 

 

Čl. IV.   

Osobitné podmienky vykonávania odberov vôd 

 

1. Odberateľovi bolo vydané povolenie na nakladanie s vodami podľa § 8 zákona č.138/1973 Zb. resp. 

§ 8 zák. č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve  o vodách v znení neskorších predpisov: 

a) Rozhodnutím ONV-OPLVH Lučenec č. PLVH 122/1988 zo dňa 15.6.1988, na základe ktorého              

je oprávnený k odberu povrchovej vody na prevádzku rybochovných zariadení pre kaprové                          

hospodárstvo v Uhorskom v množstve 0,2 l/sek., 072 m3/deň, 43,2 m3/rok z odberného miesta                   

bočného typu z vodného toku Ipeľ, umiestneného po ľavej strane toku, na r.km 183,4 , nad areálom 

rybníkov R1, R2, R3. Rybníky slúžia na chov násadových rýb predovšetkým počas vegetačného                  

obdobia, jeden rybník býva využívaní v zime na komorovanie rýb. 

b) Rozhodnutím ONV – OPLVH Lučenec č.: Vod.539-4145-69/1970 zo dňa 17.4.1970, na základe 

ktorého je oprávnený k odberu povrchovej vody z vodného toku Tuhársky potok pre sádky Lučenec, 

odber je bočného typu v r.km 4,15, nad areálom rybníkov. Ide o nepravidelný odber, využívaný                  

predovšetkým v mesiacoch september – december na prechovávania a expedíciu rýb s povoleným 

odberom 60 l/sek. a v mesiacoch január – august v množstve 30l/sek. 

2. Povolenia na odber povrchovej vody podľa predchádzajúceho odseku tejto Zmluvy  ako ani táto 

Zmluva nezaručujú Odberateľovi odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.  

Správca vodného toku je zodpovedný za plnenie úloh, výlučne určených zákonom č. 364/2004 Z.z. 

o vodách a jeho vykonávacími predpismi  a nepreberá  na seba ani touto Zmluvou povinnosti                         

vytvárania podmienok pre odber nad rozsah tohto zákona.   

3.  Odberateľ je povinný  ako súčasť podmienok plnenia podľa tejto Zmluvy pri vykonávaní odberov   

vody dodržať podmienky stanovené orgánmi štátnej vodnej správy v rozhodnutiach, uvedených 

v ods. 1 tohto čl. Zmluvy,  ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v častiach vzťahujúcich 

sa na  odberateľa povrchových vôd a pri nakladaní s nimi,  ustanovenia nariadenia vlády SR č. 

755/2004  Z. z,  ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti 

súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, ako aj ďalšie rozhodnutia, vydané príslušnými orgánmi                            

vzťahujúcimi sa k predmetným odberom a zmluvné podmienky dohodnuté medzi Zmluvnými stra-

nami  v tejto Zmluve. 
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4.  Správca vodného toku je v prípade hrubého porušovania povinností pri odberoch povrchovej vody  

oprávnený požiadať v zmysle § 48 zák. 364/2004 Z. z. o vodách orgán štátnej vodnej správy 

o zrušenie rozhodnutia, ktorým bol povolený odber. 

5.  Odberateľ je povinný zabezpečiť meranie množstva odobratých povrchových vôd svojím meracím 

zariadením, ktoré má vo svojom vlastníctve, a ktoré je v súlade s § 8 zák. č. 142/2000 Z. z. 

o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak nie je možné z technických, prevádzko-

vých,                          ekonomických alebo iných dôvodov merať množstvo odobratých povrchových 

vôd určeným meracím zariadením, množstvo odobratých povrchových vôd sa určí podľa spotreby 

elektrickej energie na                pohon čerpadiel alebo na základe mernej krivky prepadu.  

6.  Ani jedna zo Zmluvných strán nie je oprávnená svojvoľne a bez prítomnosti druhej strany manipu-

lovať so zariadením na meranie odberu vody. Meranie odobratého množstva bude vykonávané na                             

vodomernom zariadení odberateľa. Za funkčnosť meracieho zariadenia zodpovedá jeho vlastník.   

7. Odberateľ  je povinný umožniť Správcovi vodného toku nahliadnuť do výkazov o odbere vody a                    

poskytnúť mu všetky prevádzkové podklady, ktoré súvisia s odberom a spotrebou vody na overenie 

skutočného odberu. 

8.  O odobratom množstve je Odberateľ povinný vystaviť jedenkrát ročne do 15. februára bežného roku 

pre Správcu vodného toku doklad – oznámenie skutočne odobratého množstva povrchovej vody,             

opatrené pečiatkou a podpisom  Odberateľa. Správca vodného toku tento doklad odsúhlasí a potvrdí 

podpisom svojich poverených zamestnancov.  

  

 

Čl. V.  

Termíny a množstvo odberov 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje písomne oznámiť Správcovi vodného toku na jeho adresu, uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy predpokladané odbery povrchovej vody na nasledujúci rok z odberného miesta podľa 

Čl. II. tejto Zmluvy každoročne do 15. decembra bežného roku, ktorý predchádza roku, v ktorom 

dôjde k uvedenému odberu. Vzor tohto dokladu je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 

 

 

Čl. VI.  

Platobné podmienky 

 

1. Odberateľ nie je povinný v zmysle § 78 ods. 2 a ods. 6 zákona čís. 364/2004 Z. z. o vodách  platiť 

Správcovi vodného toku platby za užívanie povrchovej vody, nakoľko sa jedná o odbery povrcho-

vej vody na prevádzku rybníkov a rybochovných zariadení a na napúšťanie vodných nádrží osobit-

ne vhodných na chov rýb podľa § 78 ods. 5 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

 

 

Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ niektoré otázky podmienok odberov povrchovej vody, práva a povinnosti Zmluvných strán 

nie sú obsiahnuté v tejto Zmluve, Zmluvné strany budú tieto posudzovať podľa príslušných práv-

nych predpisov a rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré odkazuje táto Zmluva. 

2. Ak dôjde k zmene podmienok rozhodných pre uzatvorenie tejto Zmluvy v dôsledku právnych 

úprav alebo v dôsledku zmien základných podmienok, platných v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, 

môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán navrhnúť zmenu alebo doplnenie tejto Zmluvy formou pí-

somného dodatku, odsúhlaseného druhou Zmluvnou stranou. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2                    

rovnopisy po tom, čo ich podpíšu štatutárni zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Ob-

čiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto 
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Zmluvy podľa č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpi-

sov. 

5. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 

Príloha č.1 – Oznámenie o predpokladanom odbere povrchovej vody v roku 2019 a nasledujúcich 

podľa Čl. V. ods. 1 Zmluvy 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa                                  V Žiline, dňa ................... 

 

 

 Správca vodného toku:     Odberateľ: 

 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,                SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – Rada 

Žilina 

štátny podnik                  

Odštepný závod  Banská Bystrica       

 

          

 

 

 

 

 

 

 

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

                   Ing. Milan Žiak                                                                       Ing. Ľuboš Javor 

            riaditeľ odštepného závodu                 tajomník        

 

 

 

     

 

 

 

                    
 


