
 ZMLUVA  O ODVÁDZANÍ SPLAŠKOVEJ ODPADOVEJ VODY 
 

VEREJNOU  KANALIZÁCIOU  V OBCI TIMORADZA 

 

uzavretá podľa ustanovenia §16,ods.7, písmena b, a §23 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

ČLÁNOK 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1.  Dodávateľ (ako vlastník ČOV a kanalizácie v k.ú. Timoradza) 

 

 OBEC TIMORADZA  

 Timoradza 1 

 956 52  

 IČO: 00311154               

 

 Zastúpená: Ing. Juraj Krajčík, starosta obce 

 

 

1.2.  Odberateľ: 

        (vyplní vlastník nehnuteľnosti) 

 

 ŠIKO JOZEF 

   

  

 

 

ČLÁNOK 2 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu za účelom 

vypúšťania a odvádzania odpadových vôd. 

2.2.Predmetom plnenia tejto zmluvy  nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové 

vody a ktoré sa preto nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie, pričom tieto sú podrobne 

uvedené vo VZN č. 1/2016 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách na území obce 

Timoradza.   

2.3. Dažďová voda nesmie byť napojená do splaškovej kanalizácie. 

 

 

ČLÁNOK  3 

SPÔSOB KONTROLY  VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

 

3.1. Pri pripájaní sa do verejnej obecnej splaškovej kanalizácie musí byť s dodávateľom 

podpísaná táto zmluva a dodávateľ skontroluje danú prípojku , čo je do nej odvádzané. 

3.2. Ak má dodávateľ podozrenie, že  odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktoré 

nie sú predmetom zmluvy, má právo vykonať kontrolu vypúšťanej odpadovej vody 



v ktoromkoľvek čase v kontrolnej šachte. Za  vypúšťané odpadové vody zodpovedá producent 

odpadových vôd.  

 

 

 

ČLÁNOK  4 

URČENIE MNOŽSTVA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

 

4.1.  Množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie sa zistí preukázaním spotrebovanej 

vody z verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto 

zistené množstvo odpadových vôd je podkladom k vyúčtovaniu stočného. 

4.2. Ak vypúšťa producent do verejnej kanalizácie vodu z iných nemeraných zdrojov ako 

z verejného vodovodu, zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom 

overeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a to na základe smerných čísel spotreby vody 

uvedených v prílohe č. 1. Pri zisťovaní množstva vypúšťaných odpadových vôd odborným 

výpočtom je producent povinný poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky údaje 

potrebné na tento výpočet. 

4.3. Všetky zmeny týkajúce sa smerných čísel spotreby vody uvedených  v prílohe č.1 je 

povinný odberateľ ihneď nahlásiť dodávateľovi. 

4.4. Ak nemožno určiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd podľa ods. 4.1. a 4.2., určí sa 

ich množstvo na základe údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky, alebo spotreby vody 

v porovnateľnom období. 

 

 

 

ČLÁNOK  5 

CENA ZA ODVEDENIE ODPADOVÝCH VÔD 

 

5.1. Cena za odvedenie odpadových vôd je odvodená od ceny stanovenej rozhodnutím Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví. Pre rok 2020 je cena 0,6486 za 1 m3. 

5.2. Zmena ceny za odvedenie odpadových vôd určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

bude zverejnená na internetovej stránke obce. 

5.3. Obec Timoradza vystaví faktúru za odvedenie odpadových vôd jedenkrát ročne, 

v decembri na základe aktuálneho stavu spotrebovanej vody z verejného vodovodu odpísaného 

pracovníkmi obecného úradu, príp. oznámeného producentom odpadových vôd. Ak producent 

odpadových vôd vypúšťa do verejnej kanalizácie vodu z nemeraných zdrojov, bude mu 

vystavená faktúra na základe smerných čísel spotreby vody podľa prílohy č.1. 

5.4. Producent odpadových vôd môže uhrádzať poplatok za odvedenie odpadových vôd Obci 

Timoradza aj priebežne počas roka. 

 

 

 

ČLÁNOK  6 

PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ 

6.1. Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä : 

a) ak odberateľove  zariadenie , slúžiace na odvádzanie odpadových vôd  nezodpovedá 

požiadavkám príslušných technických noriem 

b) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi  v odbere vzoriek  vypúšťanej odpadovej vody a v 

prístupe k zariadeniam vnútornej kanalizácie a ich kontrole  

c) ak sa u odberateľa  zistí pripojenie  kanalizačnej prípojky bez súhlasu dodávateľa 



d) ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktoré sa nesmú vypúšťať  

6.2. Porušenie zmluvných povinností podľa bodu 6.1 písm.  d)  sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy  s právom dodávateľa od zmluvy odstúpiť. Právo od zmluvy odstúpiť má 

dodávateľ, ak dôvod odstúpenia oznámi odberateľovi. Zmluva v tomto prípade zaniká 

doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak dodávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od 

zmluvy podľa tohto bodu, má právo odstúpiť od zmluvy spôsobom podľa bodu 6.3. tejto 

zmluvy. 

6.3. Pri porušení zmluvných povinností podľa bodu 6.1 má dodávateľ právo od zmluvy 

odstúpiť, ak odberateľ ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinností alebo na 

ukončenie činností v rozpore s touto zmluvou tieto nesplní. Právo odstúpiť od zmluvy má 

dodávateľ v týchto prípadoch bez ďalšieho odkladu, uplynutím takto dodatočne  určenej 

lehoty. V oznámení o určení dodatočnej lehoty dodávateľ  upozorní odberateľa  o odstúpení 

od zmluvy. 

6.4. Obnovenie odvádzania odpadových vôd po odstúpení od zmluvy podľa čl. 6.2. alebo 6.3.  

bude možné len na základe novej zmluvy s tým, že náklady na obnovenie odvádzania 

odpadových vôd znáša odberateľ. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu  škody a 

zmluvnú pokutu. 

6.5. Ustanoveniami bodov 6.2, 6.3 a 6.4 nie je dotknuté právo dodávateľa prerušiť odvádzanie 

odpadových vôd podľa ustanovenia §32 ods. (1) písm. m) zákona o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách. 

 

 

ČLÁNOK  7 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť 

dohodou alebo písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 30 dní. V prípade predaja 

nehnuteľnosti je producent povinný dostaviť sa k vlastníkovi verejnej kanalizácie s novým 

producentom za účelom uzavretia zmluvy na vypúšťanie a odvádzanie odpadových vôd.  

7.2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo 

zmluvných strán. 

7.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu a na 

znak súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, 

ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

7.4. Podpisom tejto zmluvy sa ruší platnosť doteraz uzatvorenej Zmluvy o odvádzaní 

splaškovej odpadovej vody verejnou  kanalizáciou  v obci Timoradza. 

 

 

 V Timoradzi  dňa  21.08.2020 

 

 

 

 

 

Odberateľ:......................................             Dodávateľ ..................................... 

Ing. Juraj Krajčík 

     starosta 


