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ZMLUVA   

o odvádzaní odpadových vôd 

 

uzatvorená v súlade s ustanovením  §16 odsek 7 písmeno b) zákona 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 (ďalej aj „zákon o vodovodoch a kanalizáciách“) 

 

 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

OBEC HUNCOVCE 

so sídlom:   Hlavná 29/2, 05992 Huncovce 

zastúpená:  Ing. Peter Majerčák, starosta obce 

IČO:    00326232 

DIČ:   2020697151 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko,  a.s., 

IBAN:  SK58 5600  0000  0016  1489  2001 

(ďalej aj  „vlastník verejnej kanalizácie“) 

 

a 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA 

so sídlom:   

zastúpená: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Registrácia: 

(ďalej aj „producent odpadových vôd“) 

alebo 

FYZICKÁ OSOBA           Badžo Ján 

dátum narodenia: 20.6.1986 

adresa trvalého pobytu: Železničná 336/37,   059 92 Huncovce 

korešpondenčná adresa: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

 (ďalej aj „producent odpadových vôd“) 
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ČLÁNOK II. 

ZÁKLADNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 

(1) Obec Huncovce je vlastníkom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd a vykonáva 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov 

a rozvoja obce pri výkone samosprávy obce. 

 

(2) Obec Huncovce je zároveň prevádzkovateľom súboru objektov a zariadení slúžiacich 

verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný 

príjem a odvádzanie odpadových vôd (ďalej aj „verejná kanalizácia“) nachádzajúceho sa 

v obci Huncovce.  

 

(3) Odbornú spôsobilosť1 na prevádzkovanie verejnej kanalizácie zabezpečuje obec 

Huncovce prostredníctvom zmluvného partnera VaK SERVIS s.r.o., IČO: 52 110 478, 

DIČ: 2120896580. 

 

(4) Producent odpadových vôd  je osoba produkujúca splaškové odpadové vody (ďalej aj 

„odpadové vody“)  v lokalite, v ktorej vlastní a prevádzkuje vedenie verejnej kanalizácie 

vlastník verejnej kanalizácie – obec Huncovce. 

 

(5) Za  neoprávnené  vypúšťanie  odpadových  vôd  do verejnej kanalizácie je okrem 

vymedzenia ustanoveniami osobitného predpisu2 treba považovať aj :   

a) vypúšťanie odpadovej  vody  obsahujúcej látky, ktorých odvádzanie do verejnej 

kanalizácie je zakázané,3 

b) vypúšťanie odpadovej  vody  odoberanej  z  iných vodných zdrojov ako je verejný 

vodovod, 

c) odvádzanie odpadovej vody iného producenta odpadových vôd, bez súhlasu vlastníka 

verejnej kanalizácie. 

 

 

ČLÁNOK III. 

PREDMET ZMLUVY 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok  pre odvádzanie odpadových vôd 

z odberného miesta producenta odpadových vôd verejnou kanalizáciou. 

 

(2) Vlastník verejnej kanalizácie sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť producentovi 

odpadových vôd sústavné odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta do čističky 

dopadových vôd za odplatu. 

 

(3) Producent odpadových vôd sa touto zmluvou zaväzuje uhrádzať vlastníkovi verejnej 

kanalizácie poplatok (stočné).     

 

 

                                                           
1 §5, §6 zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
2 §25 odsek 3 zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
3 §23 odsek 10 písmeno e) zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
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ČLÁNOK IV. 

ODBERNÉ MIESTO PRODUCENTA 

 

Odberným miestom producenta odpadových vôd je nehnuteľnosť: 

 

rodinný dom na ulici : Železničná 

 

súp./orient. číslo :   parcela č.   1807/84 v obci Huncovce 

 

alebo 

prevádzka (názov) ____________________________________  

 

na ulici  ____________________________ 

 

súp./orient. číslo _____________,  parcela č.   ____________ v obci Huncovce 

 

 

ČLÁNOK V. 

POVINNOSTI A OPRÁVNENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

(1) Vlastník verejnej kanalizácie dbá na dodržiavanie povinností vlastníka verejnej 

kanalizácie upravené ustanoveniami osobitného predpisu.4 

 

(2) Vlastník verejnej kanalizácie môže prerušiť, alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd 

do verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu.5 

 

(3) Producent odpadových vôd postupuje pri pripojení na verejnú kanalizáciu v súlade so 

všeobecnými podmienkami pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťania vôd do 

verejnej kanalizácie6 a dodržiava povinnosti producenta odpadových vôd upravené 

ustanoveniami osobitného predpisu,7 aj ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

(4) Producent odpadových vôd sa zaväzuje, že sa zdrží neoprávneného vypúšťania 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Pri nedodržaní tohto ustanovenia vznikne  

vlastníkovi verejnej kanalizácie v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu8 nárok na 

úhradu škody rovnajúcej sa najmenej výške stočného za množstvo odpadovej vody 

neoprávnene vypustenej do verejnej kanalizácie, nákladov vlastníka verejnej kanalizácie 

spojených so zistením neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie a nákladov vlastníka verejnej kanalizácie spojených s likvidáciou následkov 

vypustenia látok zakázaných vypúšťať do verejnej kanalizácie.  Množstvo odpadovej 

                                                           
4 najmä §16 a ďalšie zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
5 §32 odsek 1 a nasledujúce zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
6 §23 odsek 2 a ďalšie ustanovenia zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
7 najmä §23 odsek 2, §23 odsek 3 písmeno a) a  nasledujúce odseky, §26 a ďalšie zákona  o vodovodoch a 

kanalizáciách 
8 §25 odsek 4 zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
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vody neoprávnene vypustenej do verejnej kanalizácie sa vypočíta v súlade 

s ustanoveniami osobitných predpisov.9   

 

 

ČLÁNOK VI. 

STOČNÉ 

 

(1) Stočné10 tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou             

a množstva odvedenej odpadovej vody. 

 

(2) Cena stočného ku dňu uzatvorenia zmluvy je v súlade s aktuálnych Sadzobníkom za 

odvedené odpadové vody: 

a) 0,50 €/m3 pre fyzické osoby - obyvateľov v domácnosti, 

b) 0,50 €/m3 pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov za podnikateľské 

prevádzky v obci, alebo za iné stavby v ich vlastníctve. 

 

(3) Množstvo odvedenej odpadovej vody vypustenej producentom odpadových vôd do 

verejnej kanalizácie sa určí na základe údajov od dodávateľa vody odpočtom 

fakturačných vodomerov – meradiel, alebo v súlade s ustanoveniami osobitných 

predpisov.11  

 

(4) Pri výpočte stočného vlastník verejnej kanalizácie zohľadňuje údaje od dodávateľa vody 

podľa odseku (3) za technický rok podľa termínu odpočtu. 

 

(5) Cena stočného je určená prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva obce. Pri určovaní 

ceny stočného dodržiava vlastník verejnej kanalizácie ustanovenia osobitného predpisu.12  

 

(6) Zmena ceny stočného nie je zmenou zmluvných podmienok a je výhradným právom 

vlastníka verejnej kanalizácie. 

 

(7) Vlastník verejnej kanalizácie primeraným spôsob oznámi zmenu ceny stočného pred jej 

účinnosťou a zároveň zverejní aktuálny Sadzobník za odvedené odpadové vody na 

webovom sídle obce. 

 

(8) Právo na stočné vzniká momentom vtoku odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

 

 

 

                                                           
9 najmä zákon o vodovodoch a kanalizáciách, vyhláška 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 
10 §28 odsek 10 zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
11 vyhláška 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 nadväznosti na §29 odsek 9 zákona 

o vodovodoch a kanalizáciách 
12 zákon o vodovodoch a kanalizáciách, zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov 
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ČLÁNOK VII. 

ÚHRADA STOČNÉHO 

 

(1) Producent odpadových vôd je povinný uhradiť vlastníkovi verejnej kanalizácie na jeho 

bankový účet alebo v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade obce platbu stočného 

na základe faktúry vystavenej vlastníkom verejnej kanalizácie. Fakturovanú platbu môže 

uhradiť producent odpadových vôd v dvoch splátkach s dodržaním doby splatnosti 

uvedenej na faktúre. 

 

(2) Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania úhrady na účet vlastníka verejnej kanalizácie, 

alebo deň prijatia úhrady do pokladne obce na obecnom úrade obce. 

 

(3) Vlastník  verejnej kanalizácie doručí producentovi odpadových vôd každoročne faktúru            

s konečným vyúčtovaním. 

 

(4) Ak je producent odpadových vôd v omeškaní s uhradením faktúry, vlastník verejnej 

kanalizácie je oprávnený účtovať aj úrok z omeškania vo výške 0,01% p.a. z dlžnej sumy 

za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

(5) V prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti je vlastník 

verejnej kanalizácie oprávnený prerušiť, alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do 

verejnej kanalizácie.13 

 

 

ČLÁNOK VIII. 

SÚČINNOSŤ PRI VZNIKU HAVARIJNEJ SITUÁCIE 

 

Pri vzniku havarijnej situácie je producent odpadových vôd  povinný havarijný stav 

bezodkladne ohlásiť vlastníkovi verejnej kanalizácie telefonicky na číslo: 

+421 52 4680432; +421 903 728366 - starosta obce, 

+421 902 913383 - útvar odpadového hospodárstva.  

Producent odpadových vôd je zároveň povinný vykonať opatrenia na zníženie dopadu 

havárie prevádzky verejnej kanalizácie. 

 

 

ČLÁNOK IX. 

TRVANIE ZMLUVY 

 

(1) Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy nastáva dňom podpisu zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení. 

 

(2) Plnenie predmetu zmluvy nastáva prvým dňom odvádzania odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou, to znamená vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta 

do verejnej kanalizácie.14 

                                                           
13 §32 odsek 1 písmeno m) zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
14 §24 odsek 4 zákona o vodovodoch a kanalizáciách 
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(3) Zmluvu je možné ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán o jej ukončení, 

b) odstúpením od zmluvy, 

c) z iných, ustanoveniami osobitných predpisov upravených dôvodov. 

 

(4) Výpovedná lehota  je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

 

(5) Pri zmene producenta odpadových vôd je pôvodný producent odpadových vôd povinný 

poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie súčinnosť pri identifikácii nastupujúceho  

producenta odpadových vôd. Ak pôvodný producent odpadových vôd neposkytne 

vlastníkovi verejnej kanalizácie túto súčinnosť, je povinný uhradiť vlastníkovi verejnej 

kanalizácie stočné až do dňa uzavretia zmluvy s nastupujúcim, novým producentom 

odpadových vôd. Tým nie je dotknuté právo vlastníka verejnej kanalizácie na náhradu 

škody. 

 

 

ČLÁNOK X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý na základe tejto 

zmluvy sa v súlade s ustanovením §269 odsek 2 a ďalšie ustanovenia zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

(2) Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ustanovenia ďalších osobitných predpisov upravujúcich 

odvádzanie odpadových vôd. 

 

(3) Zmluvné strany sa výslovne  dohodli, že prípadné vzniknuté vzájomné spory budú riešiť 

prioritne mimosúdnym urovnaním. 

 

(4) Vlastník verejnej kanalizácie prehlasuje, že je povinnou osobou.15 

 

(5) Producent odpadových vôd  prehlasuje a podpísaním tejto zmluvy aj potvrdzuje, že 

vlastníkovi verejnej kanalizácie dáva svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval 

jeho osobné údaje v rozsahu v súlade s predmetom plnenia tejto zmluvy a po dobu trvania 

tejto zmluvy. 

 

(6) Producent odpadových vôd  prehlasuje a podpísaním tejto zmluvy aj potvrdzuje, že 

vlastník verejnej kanalizácie splnil svoju oznamovaciu povinnosť v súlade 

s ustanoveniami osobitného predpisu.16  

                                                           
15 §2 zákona ž. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
16 najmä §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
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(7) Vlastník verejnej kanalizácie prehlasuje, že osobné údaje producenta odpadových vôd 

budú spracúvané v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov17 za účelom plnenia 

predmetu tejto zmluvy, výhradne len pre tento účel a po dobu trvania tejto zmluvy. 

 

(8) Producent odpadových vôd má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 

kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

(9) Zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 

a výhradne  písomným dodatkom k tejto zmluve. 

 

(10) Aktuálny Sadzobník za odvedené odpadové vody je verejne dostupný na webovom sídle 

obce a nie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

(11) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak 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) Zmluva ja vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie.  

 

(13) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu so zmluvou ju z vlastnej vôle podpisujú. 

 

 

 

v Huncovciach dňa 14.6. 2022_____ 

 

 

 

 

________________________                                     _________________________ 

        Ing. Peter Majerčák                                                        Badžo Ján 

              starosta obce                                                      producent odpadových vôd             

za vlastníka verejnej kanalizácie       

                                                           
17 najmä Obchodný zákonník, zákon o vodovodoch a kanalizáciách a ďalšie 


