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Číslo z~luvy: 1-1 __________ 2_0_14_0_1_6_5 _________ _,
1 

no.rk:lt.:i „·~r,., 1960. O ! O 57 Zm1ia Kód zmluvy:00 Kategória: 00 

1.1 DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽVV,VK) DvlastníkVV DnájomcaVV OvlastníkVK DnájomcaVK 

Obchodné meno a sídlo: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl.č.: 10546/L 

Zastúpená: predstavenstvom 

Opr4voe11é ll pnc:lpisn: l l'!g, <Wg~ 7.iprj!lov~ . nhrhntlnn-Plm11nmirlql rilltlitPl'k11 

Ing. Daniela Hlavková, vedúci obchodného útvaru 

Oprávnené k podpisu podľa poverení zo dňa 02.06.2008. 

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Bank.spojenie: ČSOB as. Bratislava 

Tel.č.: 041-7071711 Fax: 041-7071756 E-mail: monika_hrtusova@sevak.sk 

Číslo účtu: 2578803317500 

www.sevak.sk 

ďalej dodávateľ 

1.2. ODBERATEĽ (PRODUCENT) 

Materská škola Obchodné meno/Meno a priezvisko: 
.--~~___!:=====================r~~~-;==========;-~~~~;::::=========I 

LESNÍCKA Súp.číslo: l 1370 Sídlo (adresa) ulica: Orient.číslo: 

Obec: 

Zapísaný v: 

OpráYnení k podpisu: 

IČO (Dátum nar.): 

l======I 
KRÁSNO NAD KYSUCOU PSČ: 1 023 02 

štátna správa 

1 funkcia: 1 riaditeľka MŠ 

l==========:::::::;--:----;--;========!..---. 
j42349567 DIČ: IČDPH: 

Anna Šarláko\"á 

1 

Bankové spojenie: 

Tel.č.: 1+421414385289 

d'alej odberateľ (producent) 

Číslo účtu: 
~==================~ 

1 Fax: 1 E-mail: . '----------~ ....._ _______________ __, 

Adresa pre poštový styk a zasielanie faktúr: 

Obchodné meno/Meno a priezvisko: 1 Materská škola 

Sídlo (adresa) ulica: 1 LESNÍCKA 1=:::::;::============================4 
Obec: 1 KRÁSNO NAD KYSUCOU 

3.1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je: 

Súp.číslo: 11370 
l======I 

Psč:I023 02 

Orient.číslo: ... I _____ _. 

[!]dodávka pitnej vody z VV [!)odvádzanie odpadových vôd VK ajej čistenie [!]odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody) VK 

3.2. Odberateľ bude používať dodanú vodu pre účely: 

3.3. Kategória odberateľa O domácnosť (D) 

(!) sociálne a hygienické 

[!) ostatní odberatelia (00) 

O výrobné O požiarne 

O kombinácia D a 00 

3.4. Podrobnosti o odberných miestach (ďalej OM) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy "Špecifikácia odberných miest". 

4.1. Ceny platné ku dňu uzatvorenia zmluvy: 

[!)za výrobu a dodávku lm3 pitnej vody vo výške 

[!]za odvedenie a čistenie lm3 odpadovej vody 
a vody z povrchového odtoku vo výške 

4.2. Spôsob úhrady faktúr pokiaľ nie je dohodnuté inak: 

O prevodný príka.Z 

bez DPH s DPH 

0,91261 EUR 1,09511 EUR 

0,97971 EUR 

O inkasný príkaz (!) poštová poukážka 



5.1. Dodávka vody 
v 

Spôso~ určenia množstva dodanej pitnej vody do jednotlivých OM je uvedený v prílohe zmluvy "Specifikácia odberných miest". 
·-

5.2. Odvádzanie odpadových vôd 

Spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody a VPO z jednotlivých OM je uvedený v prílohe zmluvy "Špecifikácia odberných miest". 

6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

6.2. Zmluva sa uzatvára v rozsahu uvedenom v čl.III. Predmet zmluvy. Obdobne platia aj ustanovenia obchodných podmienok (OP). 

6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy a OP sa oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú. 

6.4. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie je pre odberateľa a jedno pre dodávateľa. 

l!J Špecifikácia odberných miest 

l!J Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku (VPO) z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie 

O Určenie množstva spotreby vody podľa smerných čísel spotreby vody (ostatní odberatelia) 

O Určenie množstva spotreby vody podľa smerných čísel spotreby vody (domácnosti)+ doklad OÚ resp. MÚ o počte osôb 

O Zmluva o určení platcu faktúr 

D Dohoda o rozpise úhrady preddavkov 

V '--1 __ ž_ilin_e _ __.I dňa 1 JJJ .. /. ŽlJ /fl 

obch o 

á 

vedúci obchodného útvaru 

V 1 1 dňa .__V'' ~;: ____ ......., 

ODBERATEĽ (PRODUCENT) 

MATERSKÁ ŠKOIA 
Lesnícka 1370 

023 02 Krásno nad Kysucou 
Anna Šarláková 

( riaditeľka MŠ 

-



-~~~ 
SEVE.ROSLOVENSl<E VODÁRNE A KANALIZÁCIE. -'· ~. 
llótirlc"i Cf'~t'~"'. ICJôO. O t O 57 i.i!in1t www.scvak.sk 

Prfloha č. .___,_____, k zmluve č. r- 20140165 1 

Kategória: DOM, 00 

Meno a priezvisko/Obchodné meno: 1 Materská škola 1 IČO (Dát.nar.): 142349567 1 
Sfdlo (adresa) ulica: 1 LESNÍCKA 1 Sl1p.l'isl11: 11370 1 Oricnl.člslo: 1 1 Obec: 1 KRÁSNO NAD KYSUCOU 1 PSČ: 1023 02 1 

Čfslo 
odberu 

10402-210-0 

10402-211-0 

Identifikácia nehuteľnosti 

Mesto (obec) Ulica, Nslo súpisné, čislo orientačné popis OM 

KRÁSNO NAD KYSUCOU 1 LESNÍCKA 1370 MŠ 

Kalnslrálnc í1:i:c111ie 

l'nrcclnŕ Nslo 

Krásno Nad Kysucou 
200 

ÍIČcl 
JlOUŽÍIÍa 

llygicn 

uvu•nKR vody 

určenie priemer 
množstva meradla 

a) 1 25 

--
pred pokl. 

odber 
mJ/rok 

600 

určenie 
množstva 

a) 

zdroj 
ov 

VY 

Cena vod: 0,9126 EUR stoč: 0,9797 EUR 

KRÁSNO NAO KYSUCOU LESNICKA 1370 '/.V 10402 210 Krásno Nad Kysucou 1 d) 1 VPO 
200 

('ena 1 vod: 0,0000 EUR stoč: 0,9797 EUR 

pred pokl. 
vypúšťanie 
mJ/ťok 

600 

667 

4 X 

ročne 

4 X 

ročne 

LEGENDA: Počet od bcrov 1 2 1 
1) Dodávka vody 2) Odvádzanie od11ndových vlld 
1 Účel použitia: SHÚ - sociálne a hygienické účely, VÝR - výrobné účely, 1 

POŽ - požiarne účely 
Určenie množstvu: l'n· ľ1frly spoplntncnia sa množstvo odpadovej vody vypustenej do VK určuje: 
a) určeným meradlom umiestneným na vodovodnej prípojke. Má sa za to, .:e odberateľ vypúšťa do VK také 

Určenie množstva: Pre účely spoplatnenia sa množstvo pitnej vody dodanej VY určuje: množstvo vtld. aké odohral :i: VY s pripočilaním množstva vody získane: z iných zdrojov (studne). 
a) určeným meradlom (vodomerom) umiestneným na vodovodnej prípojke b) smernými číslami spolľehy vody 
b) smernými číslami spotreby vody c) určeným meradln111 umieslneným na kanalizačnej prípojke, 

ti) výž°čto1111111111]st va vfid ~. povľehového odtoku (VPO) odvádzaných do VK za rok podl'a § 6 ods.S vyhlášky 
M P SR čJ<J7/20IU l„z. 

c) odborným výpoé!om 

1) meradlom na vlastnom zdroji 

g) iné 1 1 
Zdroj odpadových vlld: VV - veľejný vodovod. VZ- vlastný zdroj, VPO - voda z povrchového odtoku (voda zo zrážok) 

VVIS - veľo.:j ný vodovod iného správcu 

t;D.1. tv11=1 MATERSKÁ ŠKOIA 
1 dňa I Lesnícka 1370 
ODBERATEU(PRODUCEN' 023 02 Krá&no m1d Kysl1Mlll6arláková 

f, ~ {c, ~ ,J riaditeľka MŠ 
' Ílt ,?_ f 

vj 

' „, 

·íl 



... 

t'~ 
St:VEROSLOVENSl<É VODÁRNE A KANALIZÁCIE, <11. s. 

13ó•ldc;icr~r•. 1960.0I0';7Zi:in;. 

www.sevak.sk 

Priloha č. I /.J 1 k zmluve č. 1 20140165 1 

Kategória: DOM 

DODÁVATEĽ (PREVÁDZKOVATEĽ
 VK): Severoslovenské vodárne a kanalizácie, 11. s„ llôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

VLASTNiK VK Obchodné meno a sidlo: c 
ODHERATEĽ (PRODUCENT) ------------ -------------------

-------------------
-1 

Obchodné meno/ Meno a priezvisko: E rská škola 

Sidlo · 1 · 
1 

(adresa) uhca: LESNICKA 
Sľ1p.Nslo : j 1310- - =1 Orient.čislo : [ J Obec: 1 KRÁSNO-NAD KYSUCOU 1 PSČ: 1023 02 1 

IČO (Dátum nar.): 142349567 1 Tclcf(m: 1 +42 1414385289 
1 E-mail: 

SPÔSOB VÝPOČTU 

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do "erejnej kanalizácie je vypočitnné podľn 1>rll. č. 2 k vyhléške MŽP SR č. 397/2003 Z. z. podľa vzorca Q = Hz. S. w (m3) 

Legenda: 
Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných Jo VK Q =S 1 x Hz (m3/rok) 

llz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre .lanú lokalitu podľa údajov Sl IMÚ 

vypočitaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzaj11cich piatich rokov 

S - veľkosť prfslušnej plochy, z ktorej vody z povrcho„ého odtoku odtekajú do VK 

w - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakt< ru povrchu plochy 

Sl • celková redukovaná plocha S l = S x w (m2) 

IDENTIFIKÁCIA NEHNUTEĽNOSTI 

Identifikácia nehutel'nosti 

Súčiniteľ odtoku a druhy povrchu plôch zaradených do prfslušnej kategórie: 

A - zastavané plochy, málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) 

B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovanfm pieskom, štrkom a pod.) 

C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) 

RedukovanA Mnolstvo 

plocha Sl v zrážok Hz vôdQ 

w=0,9 

w=0,4 
w=0,05 

obdobie 

Čisto 
odberu 

Zrážková 
lokalita Adresa 1 Popis 1 

PaU'(', 

~blo 
Stanovenie redukovanej 11locby Sl z 1>lôch A, B, Ca súčiniteľov odtoku w ml 

1 Priemer 

m/rok 1 mJ/rok 

1 Faktur. 

(spravidla) 

10402-211-0 

UPOZORNENIE: 

Kód: 103 
3-IVásno nad Kys. 

LESNÍCKA 1~370,-KRÁSNO 

NAD K YSU• ;ou 
zv 10402 210 200 

1) Odberateľ - producent (vlastnik alebo správca nehnu:eľnosti) je povinný poskytnúť údaje o odvod1)ovaných 

plochách a o ich kategórii prevádzkovateľovi VK do 30 dni po obdržanl vyžiadania. V opačnom prípade 

prevádzkovateľ VK urči odvodnenú plochu odhadom a túto zaradí do kategórie A 

2) V prípadoch, keď do VK nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnos<i , 

vlaslnfk nehnuteľnosti v poznámke uvedie, akým sp•isobom sa s nimi nakladá. Na požiadanie 

prevádzkovateľa VK preukáže aj spôsob nakladania 

3) Ak je obdobie odvádzania vôd z povrchového odtoku nehnutelnosti kratšie ako obdobie jedného 

kalendárneho roka, urči sa množstvo vôd z povrcho-1ého odtoku pomernou časťou z vypočítaného mno:f.slva Q 

(dátum vzniku, alebo ukončenia odvádzania VPO sa uvádza do prihlášky alebo odhlášky). 

""n1: 1 

(plocha/\ 74 l m2 x 0,9)~ 667m2 l pod~~t~Ojov 1 Q = SlxHz 1 
4x 

667 ročne 

Celková redukovaná plocha identifikovaných nehnutel'uosti Sl - celkom 1 667 1 m2 

Táto prlloha nadobúda platnosť a účinnosť: kť/) .//. l'b/ 'f-1 

ODBERATEĽ (PRODUCENT) 
M.A1'ERSKÁ šROlA 

Lesnic\<a 1370 

023 02 Krásno nad Kysucou 

r( 1 '7 .)' l C/ Íl-~ ť. !J Materská škola 
odberateľ 

n 



. ~ SEVAK 
/~ Kód~ 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s. 

Obchodné podmienky na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd 
Kategória odberatel'ov - OSTATNÍ ODBERATELIA 

Čl. 1. Všeobecné ustanovenia 
1.1 Dodávka vody z verejného vodovodu (ďalej W) a odvádzanie odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou (ďalej VK) sa riadi platným zákonom o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a príslušnými právnymi predpismi a 
normami. 

1.2 Tieto obchodné podmienky (dalej OP) upravujú dodávku vody z W a od
vádzanie odpadových vôd VK v podmienkach Severoslovenských vodární 
a kanalizácii a.s.(ďalej SEVAK, a.s.) pre kategóriu odberateľov - ostatní od
beratelia. 

Čl. II. Cena, faktur::čné a platobné pcd~i~rky 
2.1 Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody (vodné) a odvedenie a čistenie od

padovej vody (stočné) sú stanovené, v súlade s Rozhodnutím úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO), cenníkom dodávateľa. 

2.2 Zmenu cien dodávateľ oznámi v masovokomunikačných prostriedkoch. Tak
to zverejnené ceny sa odberateľ zaväzuje akceptovať. 

2.3 Ceny platné v čase uzatvorenia zmluvy sú uvedené v zmluve. 
2.4 K cene vodného a stočného sa fakturuje daň z pridanej hodnoty podľa plat

ných právnych predpisov. 
2.5 Predpokladaný cyklus odpočtu a fa~turácie je uvedený v zmluve. Dodávateľ 

má právo vykonať v priebehu fakturačného obdobia kedykoľvek mimoriad
ny odpočet. 

2.6 Fakturačným obdobím je obdobie, za ktoré sa vykonáva vyúčtovanie spo
treby. Zúčtovacia faktúra sa vyhotovuje najmenej jedenkrát ročne na zá
klade odpočtu meradla alebo dohodnutého spôsobu určenia množstva 
uvedeného v zmluve. 

2. 7 Ak nebolo možné vykonať odpočet meradla z dôvodu na strane odberate
ľa, dodávateľ má právo vyúčtovať odberateľovi priemernú spotrebu podľa 

predchádzajúceho porovnateľného obdobia a rozdiely zúčtovať pri najbliž
šej fakturácii. 

2.8 Lehota splatnosti sa stanovuje na 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Roz
hodujúcim dátumom pre posúdenie dodržania lehoty splatnosti je dátum 
pripísania platby na účet dodávateľa. 

2.9 Ak odberateľ neuhradi faktúru v dohodnutej lehote splatnosti je dodávateľ 
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 

2.1 O V prípade inkasného spôsobu sa odberateľ zaväzuje zabezpečiť dostatok fi
nančných prostriedkov na svojom účte. Ak inkaso nebude možné realizovať, 
odberateľ je povinný vykonať úhradu bezodkladne iným spôsobom. 

2.11 Pri úhrade faktúr sa používajú variabilné symboly uvedené na faktúrach. 
2.12 Ak odberateľ jednoznačne neurčí na úhradu, ktorého záväzku je jeho plat

ba určená, použije sa táto platba na úhradu najskôr splatného záväzku 
odberateľa. 

2.13 Spôsob úhrady záväzkov zo strany odberateľa dodávateľovi je uvedený 
v zmluve. 

2.14 Spôsoby úhrady záväzkov zo strany dodávateľa odberateľovi: 
a) prevodný príkaz 
b) poštová poukážka 

2.15 V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného, vyúčtovaných úrokov 
z omeškania, nezaplatenia služieb spojených s dodávkou vody a odvádza
ním odpadových vôd po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže 
dodávateľ prerušiť dodávku vody z W alebo odvádzanie odpadových vôd 
VK, ktoré oznámi odberateľovi najmenej 3 dni vopred. 

čl. III. Dodacie podmienky 
3.1 Dodávka vody sa realizuje prostredníctvom vodovodnej prípojky (ďalej 

VP). Vlastníkom VP je osoba, ktorá zriadila VP na svoje náklady a to spôso
bom určeným dodávateľom. 

3.2 Zriadenie pripojenia VP na W a montáž meradla vykonáva výhradne dodá
vateľ v termíne dohodnutom s odberateľom. 

3.3 Dodávka vody je kvalitou a množstvom splnená vtokom vody z W do VP. 
3.4 Tlakové pomery vo W v mieste pripojenia VP na W sú v súlade s vyhláškou 

MŽP SR č. 684/2006 Z. z. pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak. 
3.5 Odberateľ môže z W odoberať vodu v množstve podľa potreby pokiaľ nie 

je dohodnuté v zmluve inak. 
3.6 Ak je na VP umiestnené meradlo, je príslušenstvom W a je vo vlastníctve 

dodávateľa. Meradlo musí splňať požiadavky stanovené platnými zákonmi. 
Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi vykonať výmenu meradla, kto
rú dodávateľ vykonáva na vlastné náklady. 

3. 7 Pri výmene meradla odberateľ písomne potvrdí odpočet stavu čiselnika na 

novom meradle a na starom meradle. Ak sa odberateľ nezúčastní výme
ny dodávateľ zašle odpočty stavov číselníkov na meradlách odberateľovi. 
Dodávateľ pre účely kontroly uskladní vymenené (staré) meradlo po dobu 
30 dní odo dňa výmeny. 

3.8 Dodávateľ zabezpečí odberateľovi plynulú dodávku vody z W: 
a) u nových VP na základe dohody dodávateľa s odberateľom uvedenej 

v „žiadosti o zriadenie pripojenia VP na W" 
b) u existujúcich VP bezodkladne 

3.9 Odpadové vody sa vypúšťajú prostredníctvom kanalizačnej prípojky 
(ďalej KP). Vlastníkom KP je osoba, ktorá zabezpečila zriadenie KP na svo
!'? nálrbrl'.' " tn crArnh0m "'"""~m d0dév"t~ľ0m. Producent je povinný 
písomne informovať dodávateľa min. 30 dní vopred o zriadení pripojenia 
a následne prizvať dodávateľa k zriadeniu pripojenia KP na VK. 

3.1 O Odvádzanie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd pros
tredníctvom KP do VK. 

3.11 Producent môže do VK vypúšťať odpadovú vodu v množstve podľa potre
by, pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak. 

3.12 Ak sa množstvo odpadovej vody vypúšťanej do VK určuje podľa§ 4 vy
hlášky MŽP SR č. 397/2006 Z. z. technicky vhodným meradlom, toto 
meradlo musí splňať požiadavky stanovené platnými zákonmi. Meradlo, 
ktoré meria množstvo vypúšťanej odpadovej vody do VK je vo vlastníctve 
producenta. 

3.13 Dodávateľ zabezpečí producentovi plynulé odvádzanie odpadovej vody 
VK: 
a) u nových KP na základe dohody dodávateľa s producentom uvedenej 

v „žiadosti o zriadenie pripojenia KP na VK" 
b) u existujúcich KP bezodkladne 

3.14 Vlastnicke vzťahy. Odberateľ zodpovedá za vysporiadanie všetkých 
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s prípojkou. Dodá
vateľ je oprávnený bez súhlasu ostatných odberateľov, v prípade nehnu
teľnosti odberateľov napojených spoločnou prípojkou, prerušiť dodávku 
vody, odvádzanie odpadových vôd podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. 
(napr. nezaplatenie vodného, stočného) v mieste pripojenia VP na W, 
KP na VK pri neplnení povinností uvedených v zákone č. 442/2002 Z. z. 
v platnom znení, ktorýmkoľvek odberateľom. 

Čl. IV. Kvalita dodávanej vody a miera znečistenia odpadovej vody 
4.1 Kvalita dodávanej vody z W splňa požiadavky na zdravotnú bezchyb

nosť podľa platných zákonov. 
4.2 Za kvalitu a jej kontrolu vo W zodpovedá dodávateľ. Sledovanie kvality 

vody odoberanej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie výroby, 
úpravy a dopravy k odberateľovi uskutočňuje dodávateľ podľa platných 
predpisov. 

4.3 Za kvalitu a kontrolu odobratej vody z domového rozvodného systému 
konečným spotrebiteľom t. j. z rozvodov potrubí, armatúr a zariadení 
nainštalovaných medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber vody 
na ľudskú spotrebu a W zodpovedá odberateľ podľa platných právnych 
predpisov. 

4.4 V prípade, že kvalitu vody dodávanej nie je možné preukázať odberom 
vody priamo z W je pre tento účel rozhodujúce miesto odberu vzoriek 
zriadené na VP bezprostredne za meradlom, ak nie je osadené bezpro
stredne za hlavným uzáverom pre pripojenú nehnuteľnosť. Ak takéto 
miesto nie je na VP. zriadi ho na tento účel na náklady vlastníka prípojky 
dodávateľ. Hlavný uzáver oddeľuje VP od vnútorného rozvodu pripojenej 
nehnuteľnosti. Ak nie je možné, v prípade sporu vzorky vykonať uvede
ným spôsobom, určí sa miesto odberu vzorky podľa technických možností 
zásobného systému. 

4.5 Do VK možno vypúšťať odpadové vody mierou znečistenia zodpove
dajúcou prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov kategórie - os
tatní odberatelia platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre 
komunálne odpadové vody. 

4.6 Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé 
a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v príl. č.1 k zákonu o vodách 
v platnom znení. 

4. 7 Producent nesmie do kanalizácie vypúšťať nasledovné látky, ktoré nie sú 
odpadovými vodami: 
a) rádioaktívne, infekčné a iné ohrozujúce zdravie alebo bezpečnosť 

obsluhovateľov kanalizácie príp. obyvateľstva alebo spôsobujúce nad
merný zápach 

b) narušujúce materiál stokovej siete alebo objektov na nej, vrátane ČOV 



c) spôsobujúce prevádzkové závady alebo poruchy prietoku stokovej siete 

alebo ohrozujúce prevádzku objektov na kanalizácii 

d) horr;vé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo 

vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi 

e) nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami vyskytujúcimi sa 

v kanalizácii vyvíjajú jedovaté látky 

f) pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny 

g) soli, použité v období zimnej údržby komunikácií v množstve presahujú-

com v priemere za toto obdobie 300 mg/I 

h) uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg/I 

i) ropu a ropné látky v množstve presahujúcom 20 mg/I 

j) prakticky čisté vody 
k) odpadové vody, ktoré nie je možné vyčistiť na ČOV 

4.8 Kontrolu kvality odpadovej vody vypúšťanej producentom do VK vykonáva 

dodávateľ v rozsahu ukazovateľ ov znečistenia v súlade so schváleným pre

vádzkovým poriadkom a platnými zákonmi. 

čl. V. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z VV alebo odvádza

nia odpadových vôd VK 

5.1 Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z W alebo 

odvádzanie odpadových vôd VK v prípadoch uvedených v § 32 zákona 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení. 

čl. Vl. Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvy 

6.1 Zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účin

nosť dňÓm jej podpísania zmluvnými stranami pokiaľ nie je dohodnuté 

v zmluve inak. 
6.2 Zmluvu je možné meniť v písomnej forme dodatkami podpísanými opráv

nenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ak nie je v zmluve alebo 

v týchto OP uvedené inak. Dodatok sa nevyžaduje pri zmene identifikač

ných údajov zmluvnej strany (zmena priezviska odberateľa/obchodného 

mena, korešpondenčnej adresy, nie adresy odberného miesta, bankového 

spojenia, kontaktných údajov a pod.), kedy na zmenu postačuje jednostran

né písomné oznámenie jednej zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej 

strane. 
6.3 Pri zmene odberateľa je odberateľ povinný ukončiť zmluvu a predložiť : 

a) odhlášku s odpočítaným stavom číselníka na meradle k dátumu zmeny 

odberateľa 

b) doklady o zmene ·:lc;:n1c'.'. : 

Ak odberateľ túto povinnost nesplní, je povinný p latiť vodné a stočné 

podľa tejto zmluvy a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým odbera

teľom alebo do dňa prerušenia dodávky vody z W a odvádzania odpa

dových vôd VK. 

6.4 Zmluvu je možné ukončiť dohodou, výpovedou a to uplynutím výpovednej 

lehoty. Výpovedná lehota je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia pí

somnej výpovede. Zmluvu je možné ukončiť jednostranným odstúpením od 

zmluvy dodávateľom, ak odberateľ podstatne porušuje ustanovenia zmlu

vy. V takomto prípade je odstúpenie od zmluvy účinné dňom jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane. 

6.5 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie so zaplatením dohodnutej preddavkovej platby alebo vyučtujúcej 

faktúry, nedoplatkov 

b) omeškanie so zaplatením zmluvných pokút 

c) úmyselné poškodenie meradla odberateľom 

d) neoznámenie skutočnosti o odcudzení meradla treťou osobou 

e) neoprávnený odber vody z W a neoprávnené vypúšťanie odpadových 

vôd doVK 
6.6 V prípade, ak má odberateľ s dodávateľom uzatvorenú zmluvu, ktorej pred

metom je plnenie uvedené v čl. III. Zmluvy, ktorá je súčasťou týchto OP sa 

uzatvorením tejto zmluvy predchádzajúca ruší. 

čl. VII Doručovanie písomností 

7 .1 Písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela ako obyčajnú poštovú zásielku sa na 

účely tejto zmluvy považujú doručené tretí deň odo dňa odovzdania písom

nosti na pošte. 
7 .2 Písomnosti, ktoré dodávateľ zasiela prostredníctvom pošty ako doporučenú 

zásielku alebo zásielku s doručenkou, sa na účely tejto zmluvy považujú za 

doručené odberateľovi ak: 
a) odberateľ odoprel prijať zásielku 

b) zásielka nebola vyzdvihnutá v určenej odbernej lehote 

c) nebolo možné odberateľa na adrese uvedenej v zmluve zistiť a preto 

doručenie nie je možné 
V uvedených prípadoch sa zásielka považuje za doručenú tretí deň od ulo

ženia zásielky na pošte. 

7.3 Písomnosti doručované prostredníctvom faxovej správy, sa považujú za do

ručené vtedy, ak odosie lateľ do troch pracovných dní túto správu potvrdí jej 

doručením adresátovi prostredníctvom pošty. 

7.4 Odberateľ je povinný oznámit doJa . : :e :. , : :nenu adresy na doručova

nie. Do doby doručenia oznámenia o z:n r ~ adresy je dodávateľ oprávne

ný odosielať písomnosti na poslednu : 1a:nu adresu odberateľa uvedenú 

v zmluve alebo v písomnom oznámen1 o zmene adresy. 

čl. VIII. Reklamácie 

8.1 Reklamačné konanie sa riadi Reklamatri\ m poriadkom dodávateľa a prí

slušnými predpismi. Odberateľ prehlasuje, ze ;a oboznámil s reklamač

ným poriadkom dodávateľa. Rek lamačný poriadok je k dispozícii v sídle 

dodávateľa, na všetkých jeho kontaktných miestach, na internetovej 

stránke dodávateľa . 

Čl. IX. Zmluvné pokuty 
9.1 Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu za : 

a) napojenie VP na W bez súhlasu dodávatela resp. ak napojenie vykonala 

iná osoba ako dodávateľ vo výške 1 327,76 E (40 000.-Sk) za každý 

oreukázaný prípad zvlášť 

b) napojenie KP na VK bez poskytnutia p1somne1 informácie dodávatero

vi, alebo bez prizvania dodávateľa k zriadeniu KP vo výške 1 327,76 E 

(40 000.-Sk) za každý preukázaný prípad zvlášť 

c) neoprávnený odber z W vo výške 331 ,94 E (10 000.-Sk) za každý 

preukázaný prípad zvlášť, 

d) neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do VK vo výške 331,94 E 

(1 O 000.-Sk) za každý preukázaný prípad zvlášť, 

e) neumožnenie vstupu dodávateľa na pripojenú nehnuteľnosť na účely 

zistenia stavu meradla, odpočtu číselníka meradla, alebo jeho opravy, 

výmeny, vykonania kontroly vo výške 165,97 € (5 000.-Sk) za každý 

preukázaný prípad zvlášť. 

f) neodstránenie prekážok, ktoré znemožňujú odčítanie stavu číselníka na me

radle vo výške 165,97 E (S 000.-Sk) za každý preukázaný prípad zvlášť 

g) neumožnenie vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej 

vody a vypúšťanej odpadovej vody za každý druh vo výške 165,97 € 

(S 000.-Sk) za každý preukázaný prípad zvlášť 

h) za neumožnenie zistenia technického stavu VP. KP vo výške 165, 97 € 

(5 000.-Sk) za každý preukázaný prípad zvlášť 

i) za odstránenie meradla, úmyselné poškodenie meradla, vykonanie opatrení, 

aby vodomer nezaznamer:ával alebo zaznamenával resoráv~e, !JOŠ-

j) za prepojenie vnutornycr: ro:\CCO. ',Ciu} iu, :'::: :cc:~:: , : - ~::: .::

niu vody z iného zdroja s vodou vo VV vo výške 266,55 E \8 000.-SkJ 

za každý preukázaný prípad zvlášť. 

9.2 Podkladom pre zaplatenie zmluvnej pokuty je faktúra vystavená dodá

vateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na ná

hradu škody. 

Čl. X. Záverečné ustanovenia 

10.1 Odberateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi každú 

zmenu, ktorá má vplyv na plnenie zmluvy. 

10.2 Dodávateľ má právo preveriť všetky údaje poskytnuté odberateľom, 

v prípade zistenia rozdielov resp. poskytnutia nepravdivých údajov má 

dodávateľ právo údaje upraviť podľa zistenia a informovať odberateľa . 

Ak sa odberateľ k zisteným skutočnostiam nevyjadrí do 15 dní odo dňa 

doručenia má sa za to, že s uvedenými zisteniami a údajmi súhlasí. 

10.3 Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.01. 2009 a sú nedeli

teľnou súčasťou zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie 

sú upravené zmluvou, OP. zákonom o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách sa riadia napr. príslušnými ustanoveniami zákona o vo

dách, zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom 

znení, Obchodným zákonníkom a pod. 

10.4 Platnosť týchto OP zaniká účinnosťou nových OP. Dodávateľ upovedomí 

odberatelov o nových OP a to najneskôr do 30 dní pred nadobudnutím ich 

účinnosti. V prípade, že odberateľ nesúhlasí s novými OP a medzi zmluv

nými stranami nedôjde k inej dohode, má právo odberateľ odstúpiť od 

zmluvy a to písomným oznámením, doručeným dodávateľov i najneskôr 7 

pracovných dní pred úč innosťou zmeny OP. 

1 O.S Odberateľ svojim podpisom každú prílohu odsúhlasuje. Prílohy tvoria 

nedeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich 

podpisu, pokiaľ v prílohe nie je uvedené inak. 


