
ZMLUVA 

o odvádzaní  odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

uzavretá podľa ustanovenia § 16, ods. 7, písm. b), 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 ( ďalej len „zákon 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“ ). 

 

Článok 1. Zmluvné strany 

 

Dodávateľ(vlastník): 

 

Obec Letanovce 

Slovenského raja 55 

053 13 Letanovce   

zastúpený : Slavomírom Zahornadským, starostom obce 

IČO : 00329304 

DIČ :2020717743 

Bankové spojenie : SK13 5600 0000 0034 3590 0001 

Číslo účtu : 3435900001/5600 

 

Odberateľ(producent): 

 

Meno a priezvisko : Michal Urban 

Adresa na zasielanie faktúry: Nábrežná 367/4, 053 13 Letanovce 

Adresa miesta odberu: Nábrežná 367/4, 053 13 Letanovce 

 

Článok 2. Predmet zmluvy 

 

1. Za podmienok nižšie uvedených, dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť odvádzanie splaškovej 

odpadovej vody ( ďalej len „odpadovej vody“ ) verejnou kanalizáciou, odberateľ - producent 

sa zaväzuje odpadové vody do verejnej kanalizácie vypustiť a zaplatiť dodávateľovi cenu za 

plnenie podľa tejto zmluvy Predmetom plnenia nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za 

odpadové vody, sa preto nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie. 

 

Článok 3. Čas plnenia 

 

1. Odvádzanie odpadovej vody bude splnené prechodom zo zariadenia odberateľa do 

zariadenia dodávateľa. 

 

Článok 4.  Cena plnenia a platobné podmienky 

 

1.Pre obec Letanovce bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na obdobie od 1.1.2017 

do 31.12.2021 stanovená maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou 0,7771 €.m-3  s DPH. 

2. Cena za odvádzanie odpadovej vody (stočné) bola stanovená Obecným zastupiteľstvom obce  

Letanovce uznesením číslo 1/1/2010 z 21.1.2010, t.j.  1 m3 = 0,3030 € a neprevyšuje sumu 

stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. V čase uzatvorenia zmluvy je cena 

stočného paušálne 10 € s DPH na osobu s trvalým pobytom/rok. V prípade právnických osôb, 

podnikateľských prevádzok, zariadení a osôb, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt ale sú 

vlastníkmi nehnuteľnosti  platia rovnakú výšku poplatku  za mernú jednotku t. j. 0,3030 €/m3    



vypúšťaných odpadových vôd, pričom množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa odvíja od 

nimi spotrebovaného množstva vody dodávaného verejným vodovom a preukázané odpočtom 

z vodomeru. 

3. Odberateľ súhlasí so zmenou ceny stočného oznámením  vlastníka VK pri zvýšení nákladov 

pri prevádzkovaní VK, vykonaného v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví. Oznámenie o zmene ceny bude zverejnené na vývesnej tabuli obce a internetovej 

stránke obce.  

4. Fakturáciu stočného vykoná prevádzkovateľ 2 x do roka. 

 

 

Článok č. 5. Porušenie zmluvných povinností 

 

1. Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä: 

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

požiadavkám príslušných technických noriem. 

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

c) Ak odberateľ v určenej lehote nesplní individuálne povinnosti uvedené v článku 6 tejto 

zmluvy. 

d) ak odberateľ vypúšťa odpadovú vodu vo väčšom množstve, alebo odpadovú vodu 

vypúšťa vo vyššej koncentračnej hodnote znečistenia, (odpad pri chove dobytka 

a iných hospodárskych zvierat). 

e)  ak odberateľ odvádza do VK vody s obsahom nebezpečných látok a cudzích 

predmetov. 

f) ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 

 

2. Porušenie zmluvných povinností podľa čl. 5 bodu 1 písm. a) až f) sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy s právom vlastníka VK od zmluvy odstúpiť. Právo od zmluvy odstúpiť má 

vlastník, 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  čl. 4 bodu 4 tejto zmluvy. 

 

3. Pri porušení zmluvných povinností podľa čl. 5  bod 1 písm. a), b), c), d), e) a f) má vlastník 

právo od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinností 

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

vlastník v týchto prípadoch bez ďalšieho odkladu, uplynutím takto dodatočne určenej lehoty. V 

oznámení o určení dodatočnej lehoty vlastník upozorní odberateľa o odstúpení od zmluvy. 

 

4. Obnovenie odvádzania odpadových vôd po odstúpení od zmluvy podľa čl. 5, bod 2 alebo  čl. 

4 bod 4 bude možné len na základe novej zmluvy s tým, že náklady na obnovenie odvádzania 

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

zmluvnú pokutu. 

Článok  6. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy 

sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou zmluvného vzťahu uzatvoreného  

odberateľom – fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktorý sa riadi ustanoveniami Zákona o 

verejných vodovodoch a kanalizáciách, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj 

platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



 

3. Ak je zmluva uzavretá na dobu neurčitú, sú obidve zmluvné strany oprávnené ju vypovedať 

písomne najneskôr 30 dní pred požadovaným skončením odvádzania odpadových vôd 

doručeným listom druhej strane. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené odberateľovi a 

jedno dodávateľovi. 

 

5.Odberateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby vlastníka. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 

slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle dodávateľa. 

 

 

 

V Letanovciach  dňa  18.12.2019 

 

 

 

Odberateľ:       Dodávateľ:  

 

--------------------------------    --------------------------------- 

                                                    Slavomír Zahornadský 

                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Všeobecné podmienky odkanalizovania“ 

 

1.      Odvádzanie  odpadových vôd je splnené prechodom vody zo zariadenia odberateľa do 

zariadenia dodávateľa  

2.    Pripojenie nového producenta odpadovej vody (a prepojenie zo starej kanalizácie do 

novej) môže byť len na základe písomnej žiadosti o pripojenie. Písomná žiadosť 

o pripojenie musí obsahovať jednoduchý projekt  prípojky (situáciu pripojenia popis 

vyhotovenia). K žiadosti vlastník verejnej obecnej kanalizácie stanoví technické 

podmienky pripojenia a pošle ich producentovi. Prípojku si buduje producent na  vlastné 

náklady a je jeho vlastníctvom. Po vybudovaní prípojky dodávateľ (vlastník) na základe 

požiadavky producenta skontroluje dodržanie stanovených technických podmienok a ak 

sú splnené uzavrie s odberateľom (producentom) zmluvu o odvádzaní odpadovej vody.  

         Vlastník kanalizácie nedá súhlas na pripojenie ak zariadenie producenta nevyhovuje 

         všeobecne platným požiadavkám na vypúšťanie odpadových vôd podľa zákona 

          442/2002. 

 

3.     Dodávateľ je oprávnený obmedziť a prerušiť odvádzanie odpadových vôd z dôvodu  

havárie na kanalizačnom zariadení z dôvodu živelných pohrôm a pri prevádzaní 

plánovaných opráv a revízií. Dodávateľ je v týchto prípadoch povinný bezplatne zaistiť 

náhradné núdzové odvádzanie odpadových vôd. Ak je to možné, je dodávateľ povinný 

obmedzenie alebo prerušenie oznámiť vhodným spôsobom odberateľovi dopredu. 

Dodávateľ je ďalej oprávnený prerušiť odvádzanie odpadových vôd ak nevyhovuje 

zariadenie odberateľa alebo spôsob dodávky predpisom, ak je u odberateľa zistené 

pripojenie ďalšieho odberateľa bez súhlasu dodávateľa, ak neodstráni odberateľ v 

stanovenej lehote závady na vnútornom zariadení kanalizácie, ak je odberateľ v omeškaní  

s úhradou faktúry viac ako 30 dní. V týchto prípadoch zaplatí odberateľ dodávateľovi 

náklady spojené s prerušením a  obnovením odvádzania  odpadových vôd. 

 

4.     Dodávateľ nezodpovedá odberateľovi za škody, ktoré vznikli poruchou na verejnej 

kanalizácii, prípadne na verejnej časti kanalizačnej prípojky, alebo za škody, ku ktorým 

došlo obmedzením alebo prerušením odvádzania odpadových vôd podľa ustanovenia § 

32 vyhl. 442/2002 Z. z.. 

 

5.    Námietku proti stanoveniu výšky stočného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa do 7 

dní po doručení faktúry, avšak úhradu za odobraté množstvo odpadovej vody je povinný 

zaplatiť v stanovenej lehote. Ak sa úradne zistí, že došlo k pochybeniu zo strany 

dodávateľa, bude chyba hneď odstránená a daná do správneho stavu.   

 

6.  Do verejnej kanalizácie môžu byť vypúšťané odpadové vody v akosti a množstve podľa 

podmienok kanalizačného poriadku - nie je dovolené vypúšťať do kanalizácie látky, ktoré 

nie sú splaškovými odpadovými vodami alebo škodia prevádzke verejnej kanalizácie (s 

obsahom ropných látok ako sú minerálne oleje a mazadlá, fenoly, riedidlá, postrekové 

látky, vody obsahujúce kovy, atď.). Taktiež do kanalizácie nesmú byť privádzané 

odpadové vody s obsahom fekálií z chovu hospodárskych zvierat (tekutá hnojovica z 

chovu ošípaných  alebo trus hydiny ), dažďové vody, ani obsahy žúmp.  

Ak má dodávateľ podozrenie, že odberateľ prekračuje dohodnuté koncentračné a bilančné 

hodnoty, alebo že vypúšťa látky, ktoré sa nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie, vykoná 

v ktoromkoľvek čase odber vzoriek. Odberateľ má právo zúčastniť sa na vykonávanej 

kontrole, alebo účasťou na kontrole poveriť inú osobu. Ak svoje  právo nevyužije, alebo 

sa odmietne kontroly zúčastniť, je dodávateľ oprávnený vykonať odber vzorky bez účasti 



odberateľa alebo ním poverenej osoby. Na prípadné námietky odberateľa z titulu neúčasti 

pri odbere vzorky sa neprihliada. Má sa za to, že kontrola kvality a množstva bola 

vykonaná dohodnutým spôsobom. 

Dodávateľ zisťuje kvalitu odpadových vôd podľa bodových alebo zlievaných vzoriek. 

Jednu vzorku z každého odberu doručí bez meškania odberateľovi, s ktorým spíše 

zápisnicu o odbere vzoriek, v  ktorej dohodne, kto a ako vykoná chemický rozbor, 

prípadne kto vykoná kontrolný rozbor, ktorý bude pre prípad sporu záväzný pre obidve 

zmluvné strany. V prípade, že sa odberateľ nezúčastní odberu vzorky a zápisnica nebude 

z jeho strany podpísaná, má sa zato, že je rozhodujúci výsledok kontroly a chemický 

rozbor dodávateľa. Všetky vzorky sa musia starostlivo označiť, aby sa nemohli medzi 

sebou nahradiť inou vzorkou. Opatria sa pečiatkou dodávateľa prípadne i odberateľa, 

podpismi osôb, ktoré sa odberu vzoriek zúčastnili. V prípade, že z výsledkov rozboru 

bude zrejmé, že odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie neprípustné látky, znáša 

odberateľ náklady vykonaného rozboru. 

7.    Dodávateľ je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na 

zistenie  a odstránenie havarijných a iných porúch na verejnej kanalizácii, zistenie stavu 

vnútornej kanalizácie, a množstva a akosti vypúšťaných vôd alebo odobratia vzoriek. 

Odberateľ je oprávnený zúčastniť sa na týchto kontrolách. 

 

 

 

 

V Letanovciach  dňa 18.12.2019 

 

Odberateľ:       Dodávateľ: 

 

 

  

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

                                                                                        Slavomír Zahornadský  

                                                                                                starosta obce 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


