ZMLUVA O ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD
VEREJNOU KANALIZÁCIOU
uzatvorená podľa § 16 zákona NR SR 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 ako „zákon o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách“ a „zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami:
1.

Kanalizácia M & M, s.r.o.
so sídlom: Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave
IČO: 35 776 498
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 20585/B
v mene ktorej koná: Mgr. Miroslav Jackuliak, konateľ
Bankové spojenie: PRIMA banka, a.s.
číslo účtu: 4851201001/5600, IBAN: SK24 5600 0000 0048 5120 1001
(ďalej ako „dodávateľ“)

2.

Meno a priezvisko / obchodné meno:
Dátum narodenia / IČO:
Bydlisko / Sídlo:
Adresa miesta odberu:
Pozemok parc. č. a katastrálne územie:
Číslo vodomeru:
Dátum začatia odvádzania odpadových vôd:
(ďalej ako „odberateľ“ a spoločne s dodávateľom aj ako „zmluvné strany“)
Článok I
Predmet zmluvy

1.

Dodávateľ je odborným prevádzkovateľom súboru objektov a zariadení slúžiacich verejnej
potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem a
odvádzanie odpadových vôd (ďalej ako „verejná kanalizácia“) nachádzajúceho sa v obciach
Most pri Bratislave a Malinovo. Odberateľ je producentom odpadových vôd v lokalite, v ktorej
prevádzkuje vedenie verejnej splaškovej kanalizácie dodávateľ.

2.

Dodávateľ sa za nižšie uvedených podmienok zaväzuje uskutočniť odvádzanie splaškových
odpadových vôd (ďalej ako „odpadové vody“) odberateľa verejnou kanalizáciou a odberateľ sa
za vypúšťanie a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie zaväzuje platiť
dodávateľovi odplatu podľa tejto zmluvy a Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako
„VZP“), ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.

3.

Látky, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré sa nesmú vypúšťať do verejnej
kanalizácie, sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd
vypúšťaných do verejnej kanalizácie sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
Článok II
Určenie množstva vypustených odpadových vôd

Množstvo odpadových vôd vypustených do verejnej kanalizácie sa určuje podľa vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných
číslach spotreby vody, v znení neskorších predpisov, pričom podrobný spôsob výpočtu ceny
stočného je uvedený vo VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Článok III
Kontrola kvality vypúšťaných odpadových vôd
1.

Miesto odberu vzorky: kontrolná merná šachta kanalizačnej prípojky. Spôsob vykonávania
kontroly: rozbor v autorizovanom laboratóriu.

2.

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 v kontrolnej a mernej šachte. 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 a vyznačí sa názov kontrolnej a mernej šachty. Ich uschovanie až do
odovzdania autorizovanému laboratóriu zabezpečí dodávateľ, a to tak, aby nebolo možné so
vzorkou neoprávnene manipulovať.

3.

Podrobné informácie o postupe pri kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd sú uvedené
v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
Článok IV
Cena plnenia a platobné podmienky

1.

Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí odberateľ dodávateľovi stočné.

2.

Stočné sa určí na základe platného Rozhodnutia ÚRSO alebo iného platného predpisu. Ak
počas platnosti zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien za odvádzanie odpadových vôd, ceny
sa zmenia ku dňu účinnosti rozhodnutia ÚRSO alebo ku dňu účinnosti právneho predpisu,
ktorým sa reguluje výška stočného.

3.

Množstvo odvedenej odpadovej vody sa určí podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej
verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, v znení
neskorších predpisov, pričom podrobný spôsob výpočtu ceny stočného je uvedený vo VZP,
ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
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4.

Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania úhrady na účet dodávateľa.

5.

V prípade, že nebude stočné (tzn. platby stočného na základe harmonogramu budúcich platieb
alebo vyúčtovacie faktúry) uhradené riadne a včas, má dodávateľ právo:
a. vystaviť spoplatnené upomienky v zmysle platného cenníka, pričom poplatok za
upomienku bude odberateľovi vyfaktúrovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre,
b. uplatniť si voči odberateľovi úrok z omeškania, a to vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za
každý, aj začatý, deň omeškania.

6.

V prípade, že nebude stočné (tzn. platby stočného na základe harmonogramu budúcich platieb
alebo vyúčtovacie faktúry) uhradené do 30 dní po lehote splatnosti faktúry, má dodávateľ
právo po upozornení odberateľa prerušiť odvádzanie odpadových vôd. Rovnako môže
postupovať aj v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, a to najmä v prípade
omeškania odberateľa o viac ako 30 dní s úhradou iných pohľadávok dodávateľa voči
odberateľovi ako sú pohľadávky na zaplatenie stočného (napr. pohľadávky z titulu poskytnutia
služieb a výkonov dodávateľa v zmysle platného cenníka dodávateľa) a tiež z dôvodov
uvedených v § 32 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Dodávateľ má
právo započítať prípadný preplatok voči neuhradeným dlhom odberateľa. V prípade prerušenia
odvádzania odpadových vôd má dodávateľ právo účtovať poplatky za odpojenie a opätovné
pripojenie v zmysle platného cenníka dodávateľa.
Článok V
Porušenie zmluvných povinností

1.

Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:
a) ak odberateľovo zariadenie, slúžiace na odvádzanie odpadových vôd, prípadne na meranie
množstva odpadových vôd, 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 VII VZP,
e) ak odberateľ vypúšťa odpadovú vodu vo väčšom množstve, alebo odpadovú vodu vypúšťa
vo vyššej koncentračnej alebo bilančnej hodnote znečistenia, alebo vo vyššej teplote, než je
dohodnuté v tejto zmluve
f) ak odberateľ poškodí alebo používa poškodené meracie zariadenia alebo inštaluje alebo
používa akékoľvek meracie zariadenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu
dodávateľa,
g) ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie
sa musí zabrániť,
h) ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akýchkoľvek platieb podľa tejto zmluvy o viac ako 30
dní po lehote ich splatnosti.

2.

Porušenie zmluvných povinností podľa odseku 1 písm. e), f), g) a h) tohto článku zmluvy sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom dodávateľa od zmluvy odstúpiť. Dôvod
odstúpenia je dodávateľ povinný odberateľovi oznámiť v písomnom odstúpení od zmluvy.
Zmluva v tomto prípade zaniká doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy odberateľovi. Ak
dodávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu, má právo odstúpiť od
zmluvy spôsobom podľa odseku 3 tohto článku zmluvy.
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3.

Pri porušení zmluvných povinností podľa odseku 1 písm. a), b), c) a d) tohto článku zmluvy 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.

4.

Dňom odstúpenia od zmluvy podľa odsekov 2 alebo 3 vyššie má dodávateľ právo prerušiť alebo
obmedziť odvádzanie odpadových vôd. Obnovenie odvádzania odpadových vôd po odstúpení
od zmluvy podľa odsekov 2 alebo 3 je možné len na základe uzatvorenia novej zmluvy
o odvádzaní odpadových vôd, s tým, že náklady na obnovenie odvádzania odpadových vôd
znáša odberateľ. Dodávateľ má právo účtovať odberateľovi poplatky za odpojenie a opätovné
pripojenie v zmysle platného cenníka. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody
a zmluvnú pokutu.

5.

Ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo dodávateľa prerušiť
alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd podľa ustanovenia § 32 zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Článok VI
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa
riadi ustanoveniami zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách a ustanoveniami
Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

2.

Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Zmluva zaniká:
a)
b)
c)

d)

písomnou dohodou zmluvných strán,
písomným odstúpením dodávateľa z dôvodov uvedených v Zmluve,
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo bez
uvedenia dôvodu; výpovedná doba je tri mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; odberateľ je
oprávnený Zmluvu vypovedať v kratšej, jednomesačnej, výpovednej dobe, v prípade,
že dá výpoveď Zmluvy do 30 dní odo dňa, kedy nadobudnú účinnosť upravené VZP
alebo cenník dodávateľa,
ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto zmluvy zanikajú ich predchádzajú zmluvné
vzťahy týkajúce sa odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou s výnimkou práva
zmluvných strán na vzájomnú finančnú kompenzáciu za stočné za obdobie do podpisu tejto
zmluvy.

4.

Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené odberateľovi a jedno
dodávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd
č. 2 - Všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd
č. 3 - Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie
č. 4 – Cenník výkonov a služieb dodávateľa.

5.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ umožniť vypúšťanie
odpadových vôd inej fyzickej alebo právnickej osobe.
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6.

Odberateľ je povinný strpieť obmedzenia svojho vlastníckeho práva dodávateľom v zmysle
ustanovení § 20 a § 26 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, najmä vstup
na svoje nehnuteľnosti povereným pracovníkom dodávateľa alebo prevádzkovateľom verejnej
kanalizácie.

7.

Odberateľ si je vedomý povinností týkajúcich sa kanalizačnej prípojky, ktoré mu vyplývajú zo
zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, najmä povinnosti zabezpečiť ich
vyhovujúci stav. Ak odberateľ nie je vlastníkom kanalizačnej prípojky, zaväzuje sa na plnenie
povinností vlastníka v rovnakom rozsahu.

8.

Odberateľ v prípade neohláseného ukončenia vypúšťania odpadových vôd zodpovedá za
všetky škody vzniknuté dodávateľovi.

9.

Odberateľ v zmysle ustanovení § 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a
§ 628-630 Občianskeho zákonníka bezodplatne prenecháva dodávateľovi časť prípojky
pozostávajúcu z navŕtavacieho pásu a hlavného ventilu.

10.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich
sa tejto zmluvy. Informácia o ochrane osobných údajov odberateľa tvorí prílohu tejto zmluvy.

11.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné alebo neúčinné
ustanovenie bude nahradené na základe písomnej dohody ustanovením platným, s rovnakým
hospodárskym zmyslom.

12.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s ňou, rozumejú všetkým jej
ustanoveniam, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svojim
vlastnoručným podpisom nižšie prejavujú svoju slobodnú a vážnu vôľu spravovať sa jej
ustanoveniami.

V Moste pri Bratislave, dňa ___________
dodávateľ:

odberateľ:

___________________________
Kanalizácia M & M, s.r.o.,
Mgr. Miroslav Jackuliak, konateľ

_________________________
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Príloha č. 1
Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd
1. Dodávateľ odvádza odpadovú vodu z odberného miesta odberateľa za podmienok uvedených
v Zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom (ďalej len
„Zmluva“).
2. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VZP“) tvoria súčasť
Zmluvy a upravujú všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd z odberného
miesta odberateľa.
3. Záväzok odberateľa odviesť odpadové vody je splnený vtokom odpadových vôd zo zariadenia
odberateľa do verejnej kanalizácie prevádzkovanej dodávateľom.
Článok I
Cena za odvádzanie odpadovej vody (stočné)
1. Cena za odvedenie odpadovej vody je pre každý rok stanovená rozhodnutím Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví (ďalej ako „ÚRSO“). Dodávateľ sa zaväzuje zverejniť platné ceny tovarov
a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky, alebo poskytovania
spôsobom a v lehotách ustanovených ÚRSO.
2. Ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmene regulovaných cien za odvádzanie odpadových vôd, ceny
sa zmenia ku dňu účinnosti rozhodnutia ÚRSO alebo ku dňu účinnosti právneho predpisu, ktorým
sa reguluje výška stočného. Dodávateľ oznámi aktuálne ceny za odvedenie odpadovej vody
odberateľovi vždy po zmene ceny.
Článok II
Fakturácia a spôsob úhrady stočného
1. Spôsob výpočtu stočného a meranie odvedených odpadových vôd verejnou kanalizáciou je
upravené všeobecne záväzným predpisom, a to vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č.
397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových
vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov.
2. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie nie je merané.
3. Množstvo odpadových vôd sa vypočíta súčtom odobratého množstva vody z jednotlivých zdrojov
vody, a to či už meraného alebo určeného na základe ustanovení vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 397/2003 Z. z..
4. Stočné sa uhrádza vždy k 31.03., 30.06. a 30.09. príslušného roka na základe harmonogramu
budúcich platieb vystaveného dodávateľom. Vyúčtovanie stočného na základe odpočtu meradla
množstva vody meranej verejným vodovodom sa vykoná vždy k 31.12. daného roka. Podkladom
pre vyúčtovanie stočného sú údaje získané odpočtom. Odpočtom je kontrola meracích zariadení
uskutočnená na odbernom mieste odberateľa, ktorej cieľom je získať údaje o skutočnom
množstve dodanej pitnej vody a o skutočnom množstve odvedenej odpadovej vody.
5. Harmonogram budúcich platieb vystavený dodávateľom na úhradu stočného v roku 2018 bude
určený tak, že odberateľ k 31.03.2018, 30.06.2018 a 30.09.2018 uhradí dodávateľovi vždy platbu
vo výške 1/4 sumy, na ktorú by mal dodávateľ nárok, ak by sa úhrada stočného určovala smernými
číslami spotreby vody podľa vyhlášky uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy. Dodávateľ
uskutoční k 31.12.2018 vyúčtovanie stočného a platieb podľa harmonogramu na základe odpočtu
meradla množstva vody dodávanej verejným vodovodom. Harmonogram budúcich platieb na rok
2019 a nasledujúce roky bude určený tak, že odberateľ k 31.03., 30.06. a 30.09. daného roka
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uhradí dodávateľovi vždy 1/4 sumy za stočné podľa vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce
odpočtové obdobie.
6. Harmonogramy budúcich platieb vystavené novým odberateľom v prvom roku trvania zmluvy
o odvádzaní odpadových vôd sa vystavia vo výške primerane zodpovedajúcej podmienkam
uvedeným v predchádzajúcom odseku.
7. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je možné uskutočniť odpočet meradla množstva vody dodávanej
verejným vodovodom, určí dodávateľ množstvo odpadovej vody podľa predpokladaného
množstva odvádzania odpadových vôd vychádzajúc z priemerného množstva odvedenej
odpadovej vody za predchádzajúce odpočtové obdobie.
8. Platby podľa harmonogramu sa odberateľ zaväzuje uhradiť v lehotách splatnosti uvedených
v harmonograme budúcich platieb. Vyúčtovaciu faktúru sa odberateľ zaväzuje uhradiť
dodávateľovi v lehote uvedenej v príslušnej faktúre. Lehotu splatnosti vyúčtovacej faktúry nemôže
dodávateľ stanoviť kratšiu ako 14 dní od jej vystavenia.
9. Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť odberateľovi preplatok, ktorý vznikol z dôvodu nesprávnej fakturácie
a následného uznania uplatnenej reklamácie, a to tak, že preplatok zúčtuje vo faktúre vystavenej
za ďalšie odpočtové obdobie.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby podľa Zmluvy a týchto VZP sa považujú za zaplatené
pripísaním zodpovedajúcej sumy na bankový účet dodávateľa.
Článok III
Reklamácie
1. Ak vzniknú pri fakturácii z akéhokoľvek dôvodu chyby, a to najmä, nie však výlučne, kvôli použitiu
nesprávnej ceny za odvedenie odpadovej vody, nesprávnemu výpočtu stočného a pod., má
odberateľ právo nesprávne fakturované čiastky reklamovať u dodávateľa.
2. Odberateľ uplatňuje reklamáciu podľa predchádzajúceho odseku bezodkladne, najneskôr do 7 dní
odo dňa doručenia faktúry, a to písomne u dodávateľa. Reklamáciu je odberateľ povinný
odôvodniť. Reklamácia nemá odkladný účinok vo vzťahu k dátumu splatnosti faktúry, ak sa
odberateľ s dodávateľom nedohodnú inak.
3. Dodávateľ je povinný každú reklamáciu riadne prešetriť v lehote 30 dní odo dňa doručenia
reklamácie a výsledok reklamácie bezodkladne písomne oznámiť odberateľovi.
Článok IV
Doručovanie
Akékoľvek oznámenie, žiadosť, výzva, vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná
komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto zmluvy (ďalej ako „Oznámenie”), bude
urobená v písomnej forme v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú, ak bude doručená
osobne alebo poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou a poštovným vopred uhradeným
príslušným odosielateľom, lokálne alebo medzinárodne uznávaným kuriérom na adresu príslušnej
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorá bude písomne
oznámená zmluvnej strane odosielajúcej Oznámenie najmenej 5 pracovných dní vopred. V prípade
neúspešného doručenia Oznámenia doporučenou listovou zásielkou sa deň odoslania zásielky bude
považovať za deň riadneho doručenia. Akékoľvek Oznámenie podľa tejto Zmluvy bude považované za
riadne doručené v deň odoslania zásielky aj vtedy, ak adresát odmietne prevziať takéto Oznámenie
alebo bude Oznámenie vrátené odosielateľovi z dôvodu, že adresát Oznámenia je na adrese uvedenej
v záhlaví tejto zmluvy alebo na inej oznámenej adrese, na ktorú sa má doručovať, neznámy.
Článok V
Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd
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Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
z nasledovných dôvodov:
a) z dôvodov uvedených v zákone NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v platnom znení (najmä v § 32 zákona) a v iných všeobecne záväzných právnych
predpisoch,
b) ak odberateľ nedovolene manipuluje s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd podľa
článku VII týchto VZP,
c) ak odberateľ nezabezpečil dostatočnú ochranu meradla pred poškodením,
d) z dôvodov uvedených v Zmluve.
Článok VI
Zodpovednosť zmluvných strán
1. Dodávateľ i odberateľ sa zaväzujú venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä
všeobecnej prevencii vzniku škôd.
2. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu, ktorú jej spôsobila porušením
svojich povinností, a to v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi,
Zmluvou a týmito VZP.
Článok VII
Osobitné ustanovenia
1. Odberateľ je povinný bezodkladne po zmene svojich identifikačných údajov nahlásiť ich zmenu
písomne dodávateľovi. Odberateľ je tiež povinný bezodkladne dodávateľovi oznámiť zmenu počtu
obyvateľov nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu v odbernom mieste.
2. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi alebo ním poverenej osobe vykonať odpočet na
odbernom mieste odberateľa, umožniť dodávateľovi vykonať kontrolu kanalizačných zariadení
odberateľa a ich napojenie na verejnú kanalizáciu a umožniť dodávateľovi uskutočniť všetky
potrebné technické opatrenia na prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd,
v prípade, že je na prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd dodávateľ v zmysle
Zmluvy, týchto VZP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov oprávnený.
3. Nedovoleným manipulovaním s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd sa rozumie
porušenie plomby na vodomere, alebo meradle odpadových vôd, alebo manipuláciu s plombou,
alebo jej viazaním, ktorou dôjde k jej zlomeniu, rozviazaniu, prerušeniu, alebo inému
znehodnoteniu narušujúcemu jej kompaktnosť a celistvosť, alebo iná nepovolená manipulácia
s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd, s jeho vnútornými zariadeniami a zložením,
i s jeho vonkajším obalom, ako i jeho poškodenie, znehodnotenie, zmena parametrov a iné
konania, vykonané bez oprávnenia udeleného dodávateľom. Za nedovolené manipulovanie
s vodomerom alebo meradlom odpadových vôd sa pre účely týchto VZP a Zmluvy považuje aj
inštalácia alebo používanie akéhokoľvek meracieho zariadenia bez predchádzajúceho písomného
súhlasu dodávateľa.
4. Odberateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na verejnú kanalizáciu, v ktorej sa nachádza odberné miesto bezodkladne po uvedenej
zmene.
5. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi aj akékoľvek iné zmeny údajov, ako tie, ktoré sú
uvedené vyššie, ktoré by mohli mať vplyv na výšku stočného.
6. Vypúšťanie odpadovej vody z bazénov do verejnej kanalizácie nahlási odberateľ dodávateľovi
minimálne tri dni vopred pred uskutočnením vypúšťania. Odberateľ zároveň v rovnakej lehote
nahlási dodávateľovi objem vypúšťanej odpadovej vody a umožní dodávateľovi uskutočniť
kontrolu objemu vypúšťanej odpadovej vody.
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Článok VIII
Sankcie
1. Dodávateľ je oprávnený požadovať, aby mu odberateľ zaplatil nasledovné zmluvné pokuty:
a) vo výške 30,- EUR, slovom tridsať eur, ak odberateľ v lehote splatnosti nezaplatí dodávateľovi
faktúru vystavenú v súlade so Zmluvou a aktuálnym cenníkom dodávateľa,
b) vo výške 500,- EUR, slovom päťsto eur, za neposkytnutie súčinnosti dodávateľovi pri
vykonávaní kontroly kanalizačných zariadení odberateľa a ich napojenia na verejnú
kanalizáciu a pri uskutočnení potrebných technických opatrení na prerušenie alebo
obmedzenie odvádzania odpadových vôd, v prípade, že je na prerušenie alebo obmedzenie
odvádzania odpadových vôd dodávateľ v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných
právnych predpisov oprávnený; v prípade opakovaného porušovania akejkoľvek
z predmetných povinností je odberateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v uvedenej výške
opakovanie za každý jednotlivý prípad porušovania predmetnej povinnosti,
c) vo výške 500,- EUR, slovom päťsto eur, za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd v zmysle
§ 25 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách; v prípade trvajúceho
neoprávneného vypúšťania odpadových vôd je odberateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
v uvedenej výške dodávateľovi za každý mesiac trvania predmetného protiprávneho stavu,
d) vo výške 500,- EUR, slovom päťsto eur, za neoprávnené pripojenie na verejnú kanalizáciu,
e) vo výške 300,- EUR, slovom tristo eur, v prípade porušenia akýchkoľvek ustanovení Zmluvy
vrátane jej príloh, na ktoré sa nevzťahujú zmluvné pokuty uvedené v písm. a), b), c) a d).
2. Zmluvné pokuty ako aj akékoľvek iné sankcie vyrubené v zmysle Zmluvy, platného cenníka a VZP je
odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi do 14 dní odo dňa, kedy ho na to dodávateľ vyzve.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa odseku 1 tohto článku nie je dotknutý nárok dodávateľa voči
odberateľovi na náhradu škody prevyšujúcej výšku jednotlivej zmluvnej pokuty.
4. V prípade omeškania odberateľa s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy a aktuálneho cenníka
dodávateľa má dodávateľ voči odberateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1%
z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania.
5. V prípade prerušenia odvádzania odpadových vôd má dodávateľ právo účtovať poplatky za
odpojenie a opätovné pripojenie v zmysle platného cenníka dodávateľa.
dodávky.
Článok IX
Ukončenie Zmluvy
1. Zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomným odstúpením dodávateľa z dôvodov uvedených v Zmluve a VZP,
d) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia
dôvodu; výpovedná doba je tri mesiace a plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; odberateľ je oprávnený Zmluvu
vypovedať v kratšej, jednomesačnej, výpovednej dobe, v prípade, že dá výpoveď Zmluvy do
30 dní odo dňa, kedy nadobudnú účinnosť upravené VZP alebo cenník dodávateľa,
e) ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) ak napriek výzve dodávateľa na nápravu zariadenia odberateľa alebo nápravu spôsobu
odvádzania odpadových vôd je zariadenie odberateľa na odvádzanie odpadových vôd
v rozpore s technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo
majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v odvádzaní
odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
b) ak dodávateľ zistí, že odberateľ sa dopustil neoprávneného pripojenia kanalizačnej prípojky,
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
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c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

ak odberateľ napriek výzve dodávateľa nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojej
kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
ak sa odberateľ dopustí neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
ak je odberateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby podľa Zmluvy a jej príloh o viac ako
30 dní po lehote ich splatnosti,
ak odberateľ napriek výzve dodávateľa, ktorý sa rozhodne osadiť meradlo odpadových vôd na
kanalizačnú prípojku, nevykoná podľa pokynov dodávateľa potrebné úpravy na kanalizačnej
prípojke,
ak odberateľ akýmkoľvek spôsobom nedovolene manipuluje s vodomerom alebo meradlom
odpadových vôd podľa článku VII týchto VZP,
ak odberateľ inštaluje alebo používa akéhokoľvek meracie zariadenie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu dodávateľa,
ak odberateľ nesplní povinnosť podľa článku VII, ods. 4 týchto VZP.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že dodávateľ je kedykoľvek oprávnený zmeniť tieto VZP a vydať
upravené VZP. Dodávateľ je povinný o zmene VZP informovať odberateľa najneskôr 30 dní pred
dňom nadobudnutia účinnosti nových VZP zverejnením VZP na svojom webovom sídle. V prípade,
že odberateľ so znením nových VZP nesúhlasí, má právo Zmluvu vypovedať do 30 dní odo dňa,
kedy nadobudnú účinnosť upravené VZP, a to v zmysle článku IX, ods. 1, písm. d) týchto VZP.
V prípade, že odberateľ Zmluvu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete nevypovie, platí, že
s nimi súhlasí, upravené VZP sú pre neho záväzné a je povinný sa nimi riadiť.
2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy a týchto VZP týkajúce sa nárokov na
zaplatenie zmluvných pokút a iných sankcií zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia Zmluvy
podľa Zmluvy alebo článku IX týchto VZP.
3. Odberateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa postúpiť
akékoľvek práva, povinnosti, pohľadávky alebo záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo týchto VZP
na akúkoľvek inú osobu.
4. Všetky údaje a informácie obchodného charakteru a ktoré vyplynú zo zmluvného vzťahu, alebo
z činností zabezpečujúcich plnenie Zmluvy, považujú zmluvné strany za dôverné. Odberateľ
i dodávateľ sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami.
5. Platnosť týchto VZP zaniká účinnosťou nových VZP, vydaných podľa odseku 1 tohto článku VZP.
6. Dodávateľ i odberateľ sa dohodli, že všetky práva a povinnosti, vyplývajúce zo Zmluvy a týchto
VZP, prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy alebo týchto VZP nie sú celkom alebo sčasti účinné, alebo sa
stanú sčasti alebo celkom neplatnými, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť
ostatných ustanovení Zmluvy a týchto VZP.
8. Odberateľ potvrdzuje, že si VZP dôkladne prečítal, súhlasí s nimi, rozumie všetkým ich
ustanoveniam, nepristupuje k nim v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svojim
vlastnoručným podpisom nižšie prejavuje svoju slobodnú a vážnu vôľu spravovať sa ich
ustanoveniami.
V Moste pri Bratislave, dňa ___________
dodávateľ:

odberateľ:

___________________________
Kanalizácia M & M, s.r.o.,
Mgr. Miroslav Jackuliak, konateľ

_________________________
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Príloha č. 2
Všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd
1.

2.
3.

4.

5.

Odvedenie odpadových vôd je zrealizované prechodom odpadovej vody zo zariadenia
odberateľa do zariadenia dodávateľa /z kontrolnej mernej šachty umiestnenej pred napojením
na verejnú časť domovej prípojky/. Kontrolnú mernú šachtu minimálnych vnútorných
pôdorysných rozmerov 300 x 300 mm, resp. kruhového pôdorysu DN 300 mm s poklopom bez
možnosti nátoku dažďovej vody, kynetou polkruhového tvaru otvorenou po celej dĺžke šachty
a obojstrannou bermou v spáde do kynety, je povinný zriadiť odberateľ odpadovej vody na
vlastné náklady ako súčasť domovej časti prípojky.
Na vybudovanie kanalizačnej prípojky je potrebné stavebné povolenie v zmysle príslušných
predpisov.
Dodávateľ je oprávnený obmedziť a prerušiť odvádzanie odpadových vôd okrem iného z
dôvodu havárie na kanalizačnom zariadení z dôvodu živelných pohrôm a pri vykonávaní
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 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 zákona NR SR č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení.
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 (napr. 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.
Do kanalizácie nesmú byť bezprostredne vypúšťané odpadové vody zo zariadení prípravy jedál
(reštaurácie a kuchyne) bez zariadenia technologicky účinného predčistenia tukov a olejov
rastlinného a živočíšneho pôvodu (lapače tukov ).
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 v kontrolnej a mernej šachte. 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
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6.

7.

8.

vzoriek zúčastnili a vyznačí sa názov kontrolnej a mernej šachty. V prípade, že z výsledkov
rozboru bude zrejmé, že odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie neprípustné látky, znáša
odberateľ náklady vykonaného rozboru.
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, chodu vodomeru a kontrolného merania množstva a akosti vypúšťaných
vôd. Odberateľ je oprávnený zúčastniť sa na týchto kontrolách.
Ak odberateľ používa na napojenie zariaďovacích predmetov vodu z iných zdrojov ako z
verejného vodovodu a ak nie je možné zistiť vypúšťané množstvo odpadovej vody vždy
meraním alebo podľa ročných smerných čísiel spotreby vody, dodávateľ zistí množstvo
vypúšťanej vody odborným výpočtom, prípadne zistením na mieste samom. Odberateľ je
povinný za týmto účelom predložiť dodávateľovi technické výpočty a ukazovatele.
Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťanej vody počas poruchy meracieho zariadenia, určí
sa toto množstvo odborným výpočtom.

V Moste pri Bratislave, dňa ___________
dodávateľ:

odberateľ:

___________________________
Kanalizácia M & M, s.r.o.,
Mgr. Miroslav Jackuliak, konateľ

_________________________
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Príloha č. 3
Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd
vypúšťaných do verejnej kanalizácie
Najvyššie prípustné miery znečistenia vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie z jednotlivých
nehnuteľností, ich častí a zariadení :
Ukazovatele znečistenia

Prípustná miera znečistenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BSK5 mg / l
CHSK (Cr) mg / l oxidovateľnosť dichrómanom
pH
RAS mg / l
Tuky a oleje rastlinného a živočíšneho pôvodu mg / l
Saponáty spolu mg / l
Ortuť /Hg/ mg / l
Meď /Cu/ mg / l
Nikel /Ni/ mg / l
Chróm /CR III / mg / l
Chróm /CR VI / mg / l
Olovo /Pb / mg / l
Arzén /As/ mg / l
Zinok /Zn / mg / l
Selén /Se / mg / l
Striebro /Ag / mg / l
Kadmium /Cd / mg / l
Kyanidové ióny /CN / mg / l
NEL mg / l
Celková sušina mg / l
- nerozpustné látky
- rozpustné látky
21. Látky usadzovateľné po 30 min. usadzovania cm3 / l
22. Látky fenolitického charakteru mg / l
23. Teplota vody º C

400
1 000
6,0 - 8,5
1 000
55
10
0,005
0,5
1,0
0,5
0,1
0,1
0,2
2,0
0,05
0,1
0,2
0,2
20
3 000
1 000
2 000
200
30
40

V Moste pri Bratislave, dňa ___________
dodávateľ:

odberateľ:

___________________________
Kanalizácia M & M, s.r.o.,
Mgr. Miroslav Jackuliak, konateľ

_________________________
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