
Dodatok č. 2 

k DOHODE 

o užívaní vonkajšieho vodovodu a kanalizácie 
 (ďalej len „Dodatok“) 

(ev. č. OcÚMOS-939-008/2022) 

uzatvorená medzi: 

vlastníkom vonkajšieho vodovodu s centrálnym meraním, kanalizácie a centrálneho 

vykurovania 

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 

Lívia Fazekašová 

 

 

 (ďalej len ako „užívateľ“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k DOHODE o užívaní vonkajšieho 

vodovodu a kanalizácie OcÚMOS - 1252/2021 (ďalej len „Dodatok č. 2“) za účelom úpravy 

ich vzájomných práv a povinností v súvislosti s uzatvorením zmluvy Obce Mostová so 

správcom bytového domu súp. č. 660 – BLAHOBYT Galanta, s.r.o., so sídlom Vyšehradská 

4, 851 06 Bratislava. 

 
II. 

Predmet dodatku 
 

2.1 
Týmto Dodatkom č. 2 sa DOHODA o užívaní vonkajšieho vodovodu a kanalizácie 
OcÚMOS - 1252/2021 dopĺňa bod IV.: 
 
Všetky náklady na dodávku ostatných energií je nájomca povinný uhrádzať správcovi 
bytov nad rámec nájomného. Predpis platby vykoná správca bytov.  
Vyúčtovanie nákladov na vodné, stočné  a teplo vykoná správca bytov. 
 



Všetky náklady na dodávku elektrickej energie ako aj iných služieb dodávaných do 
spoločných priestorov nehnuteľností, ktorými sú chodba, samostatná miestnosť 
slúžiaca na odkladanie napr. bicykla, kočíka a podobne sú povinní nájomcovia 
uhrádzať správcovi bytov nad rámec nájomného na základe vystavených faktúr 
správcom bytov. Predpis platby a  vyúčtovanie nákladov na dodávku elektrickej 
energie do spoločných priestorov nehnuteľností vykoná správca bytov. 
  

III. 
Záverečné ustanovenia 

 
3.1 
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť  dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a  účinnosť od 01.07.2022. 
3.2 
Tento Dodatok č. 2 bol vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom jeden obdrží 
prenajímateľ a jeden nájomca . 
3.3 
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 2 a vyhlasujú, že nebol 
uzavretý za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
 
Mostová, dňa 30.06.2022 

 

 

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

                     vlastník                                                              užívateľ 

              Obec Mostová                                                   Lívia Fazekašová v.r. 

 

 


