ZMLUVA č. 6/2022
o odvádzaní odpadových vôd
uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách
----------------------------------------------------------------------------------------------------

článok 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Dodávateľ
Zastúpený
IČO
IBAN:
BIC

: Obec Plavnica
: Rastislavom Grichom, starostom obce
: 00330124
: SK65 0200 0000 0000 1272 7602
: SUBASKBX, VÚB Stará Ľubovňa

1.2. Odberateľ (producent)
Meno a priezvisko
Adresa sídla
IČO/dátum narodenia

:
: Lukáš Gladiš
: Údol
:
článok 2
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2.2 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
článok 3
STOČNÉ
3.1 Za odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou platí producent dodávateľovi stočné.
3.2 Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody je schválená Úradom pre reguláciu
sieťových odvetví.
Nie sme platcom DPH.
V čase uzatvorenia tejto zmluvy je cena:
a.) za odvádzanie a čistenie odpadových vôd FO za 1 m³ á 0,50 € alebo 70l/osoba/deň,
b.) za odvádzanie a čistenie odpadových vôd PO a podnikateľské subjekty za 1 m³ á
0,50 € alebo v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.,
3.3 Podkladom pre zaplatenie stočného je daňový doklad – faktúra. Splatnosť faktúry je 21
dní od odoslania. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti, má dodávateľ
právo požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania a platba bude vymáhaná súdnou cestou a exekúciou.
3.4
Fakturácia stočného sa bude vykonávať na základe stavu zisteného meradlom, ak nie
je množstvo odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu
z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa

zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vôd získaných z iných
zdrojov (vlastná studňa).
článok 4
ODBERNÉ MIESTA
4.1 Odberné miesta /číslo odberného miesta, obec, ulica, číslo domu, identifikácia odberu/
od 01.01.2022, súp. č. 27.

článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Zmluva zaniká písomnou výpoveďou odberateľa uplynutím 30 dňovej výpovednej lehoty
odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
5.2 Odberateľ je povinný dodávateľovi oznámiť nové údaje súvisiace s odvádzaním
odpadových vôd. V prípade ich neoznámenia odberateľ zodpovedá za vzniknutú škodu.
5.3 Odberateľ je povinný dodávateľovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na
kanalizáciu za účelom zabezpečenia spoľahlivej prevádzky, opravy, údržby, zistenia stavu
meradla, resp. jeho technického stavu, opravy, výmeny, demontáže alebo montáže
kontrolného meradla. Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť a
oznámiť zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke.
5.4 V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25
zákona č. 442/2002 Z. z. je dodávateľ oprávnený od odberateľa požadovať zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 50 €. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5.5 Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bez
predchádzajúceho nahlásenia obecnému úradu, bude uložená sankcia do výšky 165 €.
5.6 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.7 Zmluvné strany sa podľa § 262 ods. 1 z č. 613/1991 Zb. Obchodný zákonník dohodli, že
ich záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom.
5.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
5.9 Odberateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov.
5.10 V prípade ak odberateľ nie je napojený na kanalizáciu, je povinný 2x doložiť písomné
vyhlásenie o spôsobe odvedenia a spracovania odpadových vôd v zmysle zákona
o odpadoch, ktoré bude použití:
1x pre obec
1x pre odberateľa

V Plavnici dňa 20.04.2022
v. r.
----------------------------dodávateľ

v. r.
-------------------------------------odberateľ

