
 
-  Z m l u v a   -  

uzavretá podľa zákona číslo 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 a v zmysle VZN č.8/2009 

 

 
Číslo zmluvy:   N00116/2015  

 
Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY  
D o d á v a t e ľ  (vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie): Obec Pružina 
 

( ďalej len dodávateľ) 

Obchodné meno a sídlo: Obec Pružina, Obecný úrad, Pružina 415, 018 22 

 

Zastúpený a oprávnený k podpisu:  
   

Michal Ušiak – starosta obce 
IČO: 00317730   Tel. : 042/4358731 Fax: 042/4358731 

Bankové spojenie:   
 

Číslo účtu:  

E-mail:       

starosta@pruzina.eu 
   

P r o d u c e n t        ( ďalej len producent) 

Meno a priezvisko: Michal KOSTKA                                                                        Dátum narodenia:  

Adresa trvalého bydliska :Pružina  203                                                                   Miesto pripojenia: Pružina č. 1099      

Počet obyvateľov v domácnosti:  4 osoby 

     

Číslo odberateľa:  116 Dátum pripojenia: 01.01.2015 Telefónne číslo:  

Spôsob platby:*    a) paušálne – 16 €/rok/1 osoba *                     b) podľa faktúry z Považskej vodárenskej spoločnosti – 0,6578 €/m
3 
* 

*       nehodiace sa prečiarknite 

 

ČI.2 PREDMET PLNENIA 

 
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len VK) a jej čistenie.  
  
ČI.3 SPÔSOB URČOVANIA MNOŽSTVA ODVEDENEJ ODPADOVEJ VODY 

 
3.1 Na účely spoplatnenia, množstvo odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa bude určovať smernými číslami spotreby 

vody( kópia faktúry o spotrebe vody PVS a.s.), alebo poplatok na osobu za rok 
 

ČI. 4 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1.Ak počas trvania tejto zmluvy dôjde ku zmene cien, cena uvedená v tejto zmluve sa zmení ku dňu vykonania jej zmeny podľa rozhodnutia 

Obce Pružina. Zmeny cien dodávateľ oznámi v regionálnych masovokomunikačných prostriedkoch. V oznámení dodávateľ uvedie čas a 
spôsob uplatnenia zmeny ceny. Takto zverejnenú cenu sa producent zaväzuje akceptovať. 

 
4.2. Cena pre  domácnosti platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy:  

       - za odvedenie a čistenie 1 m3 odpadovej vody: 0,6578 €/m3 (podľa faktúry z PVS a.s.) 

       - poplatok za 1 osobu za kalendárny rok: 16 €/osoba/rok 
4.3.Obdobie fakturácie stočného je spravidla 2x za kalendárny rok. 
4.4.Producent je povinný uhradiť rozhodnutie  v lehote splatnosti do 15 dni odo dňa doručenia.  
4.5.Ak producent neuhradí  rozhodnutie v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania. Výška 

úroku je určená podľa predpisov občianskeho práva. V prípade nezaplatenia  po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže 
dodávateľ prerušiť odvádzanie odpadových vôd VK, ktoré oznámi dodávateľ producentovi v lehote najmenej 3 dni vopred. 

4.6.Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením a obnovením odvádzania odpadovej vody VK v dôsledku neplatenia faktúr hradí 
producent. 

ČI.5 VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY 

 
5.1.Odpadová voda z odberného miesta sa odvádza do VK kanalizačnou prípojkou. 
5.2.Odvádzanie odpadových vôd VK je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do VK. 
5.3.Producent môže do VK vypúšťať odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej potreby. 

ČI.6 MIERA ZNEČISTENIA ODPADOVEJ VODY 

 
6.1.Do VK možno vypúšťať odpadové vody mierou znečistenia zodpovedajúce prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácnosti 

platia všeobecné limity znečistenia charakteristické pre komunálne odpadové vody. 
6.2.Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé a škodlivé látky uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 184/2002 Z. z. o 

vodách. 
 



 
 
 
 
6.3.Kontrolu kvality odpadovej vody vypúšťanej producentom do VK vykonáva dodávateľ v rozsahu ukazovateľov znečistenia v súlade so 

schváleným prevádzkovým poriadkom, Zákonom č.442/2002 Z. z. a vykonávacími predpismi a zákonom č. 184/2002 Z. z. a vykonávacími 
predpismi. 

 
 
 
ČI.7 REKLAMÁCIE 
 
  
7.1. Producent odpadovej vody je oprávnený uplatňovať závady a reklamácie na množstvo odvedenej odpadovej vody u dodávateľa. 

ČI.8 ZMLUVNÉ POKUTY 

 
8.1 Dodávateľ je oprávnený požadovať od producenta zmluvnú pokutu: 
a) za neumožnenie vstupu prevádzkovateľovi VK na pripojenú nehnuteľnosť na účely zistenia kontrolného merania množstva vypúšťanej 

odpadovej vody. ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky vo výške 165,97 EUR za každý preukázaný prípad zvlášť, 
b) za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do VK podľa § 25 ods.3 zákona č. 442/2002 Z. z. v rozpore s prevádzkovým (kanalizačným) 

poriadkom vo výške 331,94 EUR. 
8.2.Podkladom pre zaplatenie pokuty je faktúra vystavená dodávateľom s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa doručenia. 
8.3.Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody. 

Č1.9 DOBA PLNENIA, ZMENY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

 
9.1.Táto zmluva je uzatvorená na dobu    n e u r č i t ú .  
9.2.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, ak nastalo vypúšťanie odpadovej vody do VK 

pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, producent sa zaväzuje zaplatiť cenu za stočné na základe  rozhodnutia 
vystaveného dodávateľom. 

9.3.V prípade, že producent mieni ukončiť túto zmluvu v dôsledku prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka a nepožaduje prerušiť 
odvádzanie odpadovej vody VK Je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom ukončenia tejto 
zmluvy a uzavretia zmluvy s novým producentom v lehote do 30 dní od zmeny vlastníka. Pritom predloží fotokópie dokladov 
preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti (napr. výpis z listu vlastníctva, podanie návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľnosti, kúpna zmluva, darovacia zmluva, prípadne iný obdobný doklad), ktoré overí dodávateľ z originálneho dokladu. 
Ak producent túto povinnosť nesplní, je povinný platiť stočné podľa tejto zmluvy a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým producentom 
alebo do dňa prerušenia odvádzania odpadovej vody. 

9.4.Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou, alebo odstúpením od zmluvy výpoveďou a to uplynutím výpovednej lehoty.   
Výpovedná lehota je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede. 

ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
10.1. Producent dáva týmto dodávateľovi súhlas podľa § 7 zák..č .428/2002 Z..z. o ochrane osobných údajov zhromažďovať a spracovávať 

jeho osobné údaje v rozsahu nutnom pre túto zmluvu a jej spracovanie a ich uchovanie pre účely naplnenia práv a povinnosti 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre ich uchovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súhlas so 
spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve je možné písomne odvolať po uplynutí jej platnosti a uplynutí lehoty uloženia v 
zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach. 

10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou a zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 184/2002 Z..z. o vodách, zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka. 

10.3.Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1 vyhotovenie je pre odberateľa a 1 vyhotovenie je pre   
dodávateľa, 

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

10.5.Ak sa množstvo odpadovej vody určuje podľa príloh uvedených v ČI.4 tejto zmluvy, tieto tvoria jej nedeliteľnú súčasť. Producent s ich 
obsahom súhlasí. Prílohy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami alebo dňom uvedeným v 
prílohe. 

V Pružine,  dňa 21.01.2015 

 
 
 
Dodávateľ:   ___________________________________                          Producent:  ___________________________________ 

 

                     Obec Pružina – Michal Ušiak, starosta obce                                                                       Michal Kostka




