
  

ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ 
uzavretá v zmysle ust. § 642 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
 
Sprostredkovateľ : Obec Bystrička 
   Bankové spojenie VÚB a.s.  
   Číslo účtu: 14124362/0200 
   IČO: 00316601 
   DIČ: 2020963978 
   zast: Zdenka Maršalová  
 
 
 
 
Záujemca :  Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.                                            

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
v oddieli : Sa, vo vložke č. : 10543/L 
so sídlom : Kuzmányho 25, 036 80 Martin 
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0353605494/0900 
IČO : 36672084 
DIČ:  2022236502 
IČ DPH: SK 2022236502 
zast:  MVDr. Rastislav Zábronský – generálny riaditeľ 
   

 
 
 
uzatvárajú zmluvu takto : 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
 1. Záujemca je podnikateľom zapísaným v obchodnom registri podnikajúcim 
v predmete činností zapísaných v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.       
 
 2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok sprostredkovateľa Obec Bystrička vyvíjať 
činnosť smerujúcu k uzavretiu zmluvy o  odbere vody z verejného vodovodu a zmluvy o 
vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie medzi záujemcom a treťou osobou 
(majiteľ existujúcej vodovodnej prípojky, žiadateľ o novú vodovodnú prípojku), ktorých 
predmetom bude ober vody z verejného vodovodu, resp. vypúšťanie odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie, a to za podmienky, že cena za poskytnuté služby záujemcom sa bude 
uhrádzať prostredníctvom zálohových platieb vodného a stočného. 



  

 
 4. Záväzok sprostredkovateľa podľa tejto zmluvy zahŕňa vyvíjanie činnosti smerujúcej 
k uzavretiu zmluvy o  odbere vody z verejného vodovodu a zmluvy o vypúšťaní odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, vyhľadávanie potencionálnych 
odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu, resp. záujemcov o vypúšťanie odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie ochotných uhrádzať cenu za služby vo forme zálohových platieb 
a to v znení sprostredkúvanej zmluvy, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve.  

 
 5. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu za podmienok 
uvedených v čl. V. tejto zmluvy.  
 

III. 
Doba trvania zmluvy 

 
 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2012 vrátane. Záujemca je 
oprávnený túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu 
s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia druhej zmluvnej 
strane.  
   

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosť podľa čl. II. tejto zmluvy 

o sprostredkovaní podľa pokynov záujemcu, a to obvyklými dostupnými metódami 
s vynaložením odbornej starostlivosti.  
 

2. Sprostredkovateľ je oprávnený rokovať s tretími osobami a tretie osoby 
informovať o skutočnostiach súvisiacich so sprostredkovaním uzatvorenia zmluvy podľa čl. II 
tejto zmluvy. 
 

3. Sprostredkovateľ vynaloží všetky dostupné prostriedky na zabezpečenie uzavretia 
zmluvy o  odbere vody z verejného vodovodu a zmluvy o vypúšťaní odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie podľa čl. II. tejto zmluvy.  
 

4. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi 
okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkúvanej zmluvy a záujemca je 
povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré pre neho majú rozhodujúci 
význam pre uzavretie tejto zmluvy.  
  

5. Povinnosť sprostredkovateľa podľa tejto zmluvy je splnená uzavretím  zmluvy o  
odbere vody z verejného vodovodu alebo zmluvy o vypúšťaní odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie a súčasne zmluvy o uhrádzaní ceny za služby vo forme zálohových platieb medzi 
záujemcom a treťou osobou podľa čl. II. tejto zmluvy, ak táto zmluva bola uzavretá s jeho 
súčinnosťou. 
 

6. Záujemca a sprostredkovateľ sa dohodli, že uzavretie zmluvy o  odbere vody z 
verejného vodovodu a zmluvy o vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie 
špecifikovaného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, sa považuje za splnenie záväzku 
sprostredkovateľa s právom na odmenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 



  

 
V. 

Provízia a platobné podmienky 
 

1. Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu, ak je uzavretá zmluva, ktorá je 
predmetom sprostredkovania podľa čl. II. tejto zmluvy jeho pričinením, pričom zmluvné 
strany sa dohodli na jednorazovej odmene sprostredkovateľa vo výške 1,00 Euro za každú 
uzatvorenú zmluvu.         
 

2. Provízia je splatná na základe faktúry vystavenej sprostredkovateľom s lehotou 
splatnosti 14 dní, pričom sprostredkovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru po oznámení 
uzavretia zmluvy o  odbere vody z verejného vodovodu a zmluvy o vypúšťaní odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie medzi záujemcom a treťou osobou.         

 
3. Záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 dní, 

oznámiť uzavretie sprostredkúvanej zmluvy.   
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva bola uzavretá na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle všetkých 

účastníkov a podľa obvyklých obchodných zvyklostí.  
 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
 
3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve možno vykonať iba na základe 

písomnej dohody zmluvných strán. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 si ponechá 

sprostredkovateľ a 1 vyhotovenie záujemca 
 

5. Účastníci prehlasujú, že túto zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej a na znak 
svojho súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.  
 
V Bystričke dňa 28.08.2012 
 
Za sprostredkovateľa:                              Za záujemcu:  

 
 

________________________        _______________________________ 
Obec Bystrička                       Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 

          Zdenka Maršalová                            MVDr. Rastislav Zábronský, generálny riaditeľ 
 

 
                                                                  _______________________________ 
                                                                   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 

                        Ing. Xénia Pisoňová, riaditeľ pre úsek obchodu a ekonomiky 
                                                                    


