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ZMLUVA č.       5/2018 

o odvádzaní splaškovej 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“)  

 

1. Zmluvné strany 

Dodávateľ: Obec  Jamník, Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok                                                                    

Zastúpený: Ing. Dušan Španko, starosta                                                                                                                        

IČO: 00315290 DIČ: 2020581409                                                                                                                                                  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.                                                                                                        

Číslo účtu: IBAN: SK 87 5600 0000 0016 0267 2001 

 ďalej len „dodávateľ“ 

 

Odberateľ: 

Meno a priezvisko Janka Mikušiaková 

Dátum narodenia xxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa trvalého pobytu xxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa napojenia na kanalizáciu Jamník 63 
Dátum 
pripojenia 

Pokračovanie 
zmluvy 7/2017 
Albín Mikušiak 

Číslo 
vodomera 

 

 

Stav 
vodomera 

 

 

ďalej len „odberateľ“ 

 

2. Predmet zmluvy 

Za podmienok nižšie uvedených, dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť odvádzanie a čistenie splaškovej 

odpadovej vody (ďalej len „odpadovej vody“) verejnou kanalizáciou, odberateľ sa zaväzuje a je 

oprávnený odpadové vody do verejnej kanalizácie (ďalej len „VK“) vypustiť (nie dažďové vody) a 

zaplatiť dodávateľovi cenu za plnenie podľa tejto zmluvy. 

 

3. Určenie množstva a zloženia odpadových vôd vypustených do verejnej kanalizácie 

3.1 Množstvo odpadových vôd vypustených do verejnej kanalizácie sa určuje podľa množstva 

odobratej vody meranej vodomerom. V prípade, že odberateľ nemá zabudovaný vodomer alebo 
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používa vodu z vlastnej studne, pričom odpadová voda z tohto zdroja je odvádzaná do VK, množstvo 

sa určí podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.  

3.2 Zloženie splaškových odpadových vôd je špecifikované v STN 756101 – Stokové a kanalizačné 

prípojky. Splaškové odpadové vody  (použité vody, ktoré pochádzajú z obydlí a služieb, predovšetkým 

z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, zo stravovacích zariadení a iných 

podobných zariadení).  

Zloženie splaškových odpadových vôd: pH             7,2 – 7,8                                    

sediment po hodine  3 – 4 ml.l-1                                       

nerozpustné látky  500 – 700 mg.l-1                            

z toho usaditeľné:   45 – 70 %                                                           

.      neusaditeľné:   35 – 55 %                                    

rozpustné látky   600 – 800 mg.l-1                           

BSK5            100 – 400 mg.l-1                           

CHSKCr              250 – 1000 mg.l-1                               

N-NH4      20 – 45 mg.l-1                               

Pcelk.    5 – 15 mg.l-1 

Do kanalizácie je zakázané vhadzovať: handry, vlhčené obrúsky, hygienické potreby, plastové 

a gumené produkty, predmety z dreva, plechy, stavebný odpad, textílie, lieky, komunálny odpad, 

potraviny, odpady zo záhrad. Ďalej je zakázané vypúšťať odpadové vody, ktoré by mohli obsahovať 

látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť, prevádzku stokovej siete a iné látky spôsobujúce nadmerný 

zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, umelé hnojivá, ropné látky, tuky z fritéz, jedlé 

oleje a tuky. 

Charakter splaškových odpadových vôd je daný zákonom č.409/2014 Z.z., ktorým sa není a dopĺňa 

zákon č.364/2004 Z.z. o vodách, a je povinnosťou každého producenta tento predpis dodržiavať. 

V prípade, že sa do kanalizácie dostanú iné látky, hore citované, dochádza k poruchám na stokovej 

sieti a problémom na čistiarni odpadových vôd. Tým dochádza k zvýšeniu prevádzkových nákladov 

a ovplyvneniu kvality vody na odtoku z ČOV.  

 

4. Čas plnenia 

4.1. Od termínu uzatvorenia zmluvy počas celého obdobia napojenia kanalizačnej prípojky na VK.  

4.2. Odvádzanie odpadovej vody bude splnené prechodom kanalizačnej prípojky odberateľa do VK.  

4.3. Každý producent odpadovej vody je povinný uzatvoriť zmluvu s dodávateľom do 7 dní po jej 
predložení.  
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5. Cena plnenia a platobné podmienky 

5.1 Cena za odvádzanie odpadovej vody (stočné) je a bude pre každý rok určovaná na základe 

individuálneho rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) vo vzťahu ku 

konkrétnemu prevádzkovateľovi kanalizácie.  

5.2 V prípade zvýšenia vstupných nákladov na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd môže 

dodávateľ zmeniť cenu stočného, avšak iba na základe rozhodnutia URSO. Dodávateľ odberateľovi 

bezodkladne oznámi zvýšenie ceny zverejnením rozhodnutia URSO na úradnej tabuli obce.  

5.3 Ak odberateľ so zvýšenou cenou nebude súhlasiť, dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a 

prerušiť odkanalizovanie, a to do 30 dní odo dňa oznámenia zvýšenia ceny zverejnením rozhodnutia 

URSO na úradnej tabuli obce.  

5.4 Úhrada za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude zaplatená odberateľom ročne po vystavení 

faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.  

 

6. Porušenie zmluvných povinností 

6.1 Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä :  

a) ak odberateľove zariadenie, slúžiace na odvádzanie odpadových vôd, prípadne na meranie 

množstva nezodpovedá požiadavkám príslušných technických noriem  

b) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi v odbere vzoriek a meraní množstva 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 v určenej lehote nesplní individuálne povinnosti uvedené v článku 6 tejto zmluvy  

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

vyššej koncentračnej alebo bilančnej hodnote znečistenia, než je dohodnuté v tejto zmluve  

f) ak odberateľ poškodí, alebo používa poškodené meracie zariadenia  

g) ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa 

musí zabrániť  

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

6.2 Porušenie zmluvných povinností podľa bodu 6.1 písm. e), g), h) 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 5.3 tejto zmluvy.  
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6.3 Pri porušení zmluvných povinností podľa bodu 6.1 písm. a), b), c), d), f) 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 5.3 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, 5.3 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.  

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy, sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou zmluvného vzťahu uzatvoreného s 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.  

7.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

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

písomne najneskôr 30 dní pred požadovaným skončením odvádzania odpadových vôd doporučeným 

listom, doručeným druhej strane.  

7.5 Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 

zákonníka a predpisov, upravujúcich odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.  

7.6 Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené odberateľovi a jedno 

dodávateľovi.  

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak 

súhlasu zmluvu z vlastnej vôle podpisujú.  

7.8 Zmluva je platná v deň podpisu posledného účastníka zmluvy a účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia.  

V Jamníku, dňa   ...................... 

                odberateľ               dodávateľ 

         Janka Mikušiaková v.r.     Ing. Dušan Španko 

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

                            starosta obce  


