Zmluva č. 1 / 2019
o odvádzaní odpadových vôd pre domácností
v zmysle Občianskeho zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
Obec Jovice , zastúpená Ildikó Lukacsovou – starostkou obce
IČO: 00594784
DIČ: 2020937534
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Rožňava
IBAN: SK95 0200 0000 0000 2302 4582
( ďalej len „prevádzkovateľ“ )
Producent:
Meno priezvisko:
Bydlisko:

Ondrej Baláž

Dátum narodenia:

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je odvádzanie odpadových vôd z domácnosti alebo nehnuteľnosti
producenta do verejnej kanalizácie v správe dodávateľa.
2. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd z
kanalizačnej prípojky producenta do verejnej kanalizácie.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie zaplatí producent dodávateľovi stočné.
2 .Množstvo odvedenej vody je paušalizované v zmysle vyhlášky č. 397/2003 Z.z. doplnenou
vyhláškou 209/2012 Z.z. alebo technickým výpočtom.
Paušálne množstvo odvedenej vody v domácnosti na 1 osobu / rok : 35 m3
3. Cena stočného je stanovená na základe ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku verejnej
kanalizácie a ČOV určená s rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre príslušné
obdobie.
Cena za 1 m3 odvedenej vody ( stočného ) je 0,51 €.
4. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zvýšeniu cien vstupov spojených z odvádzaním ,
čistením odpadových vôd, prípadne dôjde k zmene ceny stočného určenej rozhodnutím URSO ,

cena uvedená v bode 3 sa upraví , s čím kupujúci súhlasí.
5. Dodávateľ upovedomí odberateľa o zmenách cien stočného, ako aj dátumu ich platnosti formou
informácie na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a vyhlásením v rozhlase obecného úradu.
6. Vyúčtovanie vykoná dodávateľ 2x za rok splatnosťou k 30.6. a 31.12. príslušného roka samotným účtovným
dokladom , v ktorom bude určená aj splatnosť ( nie menej ako 14 dní od doručenia vyúčtovania)
7. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania určenej sumy na účet dodávateľa alebo zaplatením dlžnej
sumy do pokladne dodávateľa. V prípade omeškania platby , je dodávateľ oprávnený vyúčtovať
odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
8. V prípade, ak producent neuhradí stočné do 30 dní po lehote splatnosti , je dodávateľ oprávnený
prerušiť producentovi odvádzanie odpadových vôd v zmysle §32 zákona č. 442/2002 Z.z. v
platnom znení.
Článok IV.
Základné údaje a odberné miesto
1. Identifikácia odberného miesta : rodinný dom - ulica 2. Počet trvale bývajúcich osôb v mieste produkcie :
( počet trvale bývajúcich osôb x 35 m3 )
Odvádzané odpadové vody za rok :

2
70 m3

3. Dátum začatia odvádzania odpadových vôd :
4. Odvádzanie odpadových vôd: -

súpisné číslo -

1.3.2019

z ostatných odberov
z domácnosti
z povrch. Odtoku
z rôznych zdrojov

100

%
%
m3/rok
m3/rok

Článok V.
Ďalšie dojednanie
1. Producent je povinný:
a) zabezpečiť vybudovanie kanalizačnej prípojky tak, aby boli splnené technické podmienky určené
prevádzkovateľom, najmä miesta a spôsobu pripojenia,
b) uzatvoriť s dodávateľom zmluvu o odvádzaní odpadových vôd,
c) vypúšťať do verejnej kanalizácie iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce
prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie,
d) vykonať podľa pokynov dodávateľa úpravy na kanalizačnej prípojke, ak sa producent rozhodne osadiť
meradlo na kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť, z ktorej sa odvádzanie odpadových vôd nemeralo,
e) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
f) bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou,
g) nahlásiť dodávateľovi vypúšťanie odpadových vôd z iných zdrojov,
h) umožniť vstup dodávateľa na svoje nehnuteľnosti v rozsahu stanovenom v § 20 zák. č.442/2002 Z. z.
v platnom znení.
2. Producent v prípade neohlásenia ukončenia vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie zodpovedá
dodávateľovi za všetky škody, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto dôvodu.
3. V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25 zák. č.442/2002 Z.
z. v plat. znení, alebo porušenia ustanovení tejto zmluvy, môže dodávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej

pokuty producentom v súlade s § 584 a nasl. Obč. zákonníka do výšky 663 €, pričom zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody.
4. Bez súhlasu dodávateľa nesmie producent umožniť vypúšťanie odpadových vôd inej fyzickej alebo právnickej
osobe.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle dodávateľa.
2. Zmluva zaniká:
a) na základe odhlášky producenta, ktorá musí obsahovať aj číslo prod. miesta, stav meradla (ak je
osadené), dátum ukončenia odberu, náklady súvisiace s odpojením od verejnej kanalizácie hradí
producent,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán; výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od 1. dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede,
c) odstúpením dodávateľa od zmluvy z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných podmienok.
3. Producent súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby dodávateľa.
4. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvu svojim podpisom. Zároveň prehlasujú, že si zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných
podmienok.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dodávateľ aj producent obdrží jedno vyhotovenie
zmluvy.
V Joviciach, dňa : 1.3.2019

................................................
za dodávateľa

...............................................
za producenta

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV
Producent poskytuje súhlas podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov(ďalej len zákon) so spracúvaním údajov, ktoré boli získané za účelom uzavretia zmluvy dodávateľovi,
ktorým je Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice, IČO: 00594784. Dodávateľ zaručuje producentovi, že tento
súhlas môže producent kedykoľvek odvolať. Písomné spracúvané údaje a osobné údaje nebude dodávateľ
sprístupňovať tretej osobe. Producent svojím podpisom potvrdzuje, že osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez
nátlaku a že uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

.............................................
za producenta

