
Všeobecné zmluvné podmienky o odvádzaní a čistení odpadových vôd 

v obci Kuchyňa 

Platnosť od 1.10.2007 
 

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd (ďalej len „VZP“) upravujú  odvádzanie a 
čistenie odpadových vôd od producenta. 

       2.  Prevádzkovateľ odvádza odpadovú vodu za podmienok uvedených v Zmluve o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej                          
medzi prevádzkovateľom a producentom. 

Č.1. 

Cena odvedenej odpadovej vody a ceny ostatných služieb a plnení 
1. Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody je stanovená rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Kuchyni na základe 

rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejniť platné ceny 
tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania spôsobom 
a v lehotách ustanovených URSO. Prevádzkovateľ zverejní aktuálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
spôsobom obvyklým. 

2. Ceny ostatných služieb a plnení súvisiacich s odvedením odpadovej vody sú uvedené v cenníku služieb a plnení, ktorý je 
zverejnený spôsobom obvyklým.  

Čl.2. 

Fakturácia a spôsob úhrady stočného 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie 
alebo zvozom do čerpacej stanice Čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). 
1. Stočné je platba za odvádzanie a čistenie odpadových vôd. 
2. Odpočtom je kontrola meracích zariadení(vodomerov) uskutočnená na odbernom mieste producenta, ktorú vykonáva BVS 

a ktorej cieľom je získať údaje o skutočnom množstve dodanej pitnej vody a o skutočnom množstve odvedenej odpadkovej 
vody. Údaje získané odpočtom sú podkladom pre fakturáciu stočného. 

3. Odpočty bude prevádzkovateľ vykonávať najmenej jeden krát ročne. 
4. Prevádzkovateľ a producent sa dohodli na nasledovnom platení  stočného: 

a) prevádzkovateľ vystaví faktúru za obdobie spravidla 3 mesiacov (ďalej len „fakturačné obdobie“) producentovi za 
stočné, faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb, 

b) prevádzkovateľ vystaví producentovi faktúru za obdobie, v ktorom bol vykonaný odpočet, 
c) faktúru za stočné zašle prevádzkovateľ producentovi do 30.dňa po ukončení  fakturačného obdobia, 
d) množstvo odvedenej a vyčistenej odpadovej vody uvedenej vo faktúre je určené ako rozdiel množstva dodanej 

pitnej vody, zistenej odpočtom a  množstva dodanej pitnej vody uvedenej v poslednej faktúre za opakované dodanie 
tovaru a služieb 

5. Producent sa zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi faktúru za opakované dodanie tovaru a služieb v lehote uvedenej 
v príslušnej faktúre. Lehotu splatnosti faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb nemôže prevádzkovateľ stanoviť 
v lehote kratšej ako 14 dní od jej vystavenia. 

6. Producent sa zaväzuje uhrádzať stočné na základe faktúry za opakované dodanie tovaru a služieb na účet uvedený 
v príslušnej faktúre príkazom na úhradu, poštovým peňažným poukazom alebo inkasným príkazom. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby podľa zmluvy a týchto VZP sa považujú za zaplatené pripísaním 
zodpovedajúcej sumy platby na účet prevádzkovateľa. 

 

Čl.3. 

Reklamácia a doručovanie písomností. 
1. Ak vzniknú chyby pri fakturácii z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím nesprávnej výšky ceny za stočné, z dôvodu 

nesprávneho výpočtu stočného, má producent právo na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. 
2. Producent uplatňuje reklamáciu bezodkladne a to písomne u prevádzkovateľa. V reklamácii je povinný producent uviesť 

dôvody jej uplatnenia. Reklamácia neoprávňuje producenta nezaplatiť faktúru, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne 
inak. 

3. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu prešetriť v lehote do 30 dní a výsledok písomné oznámiť producentovi.  
4. Všetky ostatné náležitosti a postupy pri reklamácii sa riadia platnými zákonnými ustanoveniami.  

 

Čl.4. 

Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd. 
              Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd z nasledovných dôvodov: 

1. uvedených v zákone č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v platnom znení (ďalej len „zákon 
o vodovodoch a kanalizáciách“) a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 

2. ak je tak dohodnuté v zmluve 
 

Čl.5. 
Zodpovednosť zmluvných strán. 

1. Prevádzkovateľ a producent sa zaväzujú venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám a to najmä všeobecnej prevencii 
vzniku škôd. 

2. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré jej spôsobila porušením svojich povinností, 
v rozsahu stanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou a týmito VZP: 

 

 

 



 

Čl.6. 

Osobitné ustanovenia. 
1. Producent – fyzická osoba je povinný neodkladne po zmene svojich osobných údajov a producent – právnická osoba je 

povinný neodkladne po zmene svojich identifikačných údajov nahlásiť ich zmenu písomne prevádzkovateľovi. 
2. Producent je povinný umožniť zamestnancovi prevádzkovateľa vykonať odpočet na odbernom mieste. 
3. Producent je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti bezodkladne po 

uvedenej zmene. 
 

Čl.7. 

Zmluvné pokuty. 
1. Producent je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi nasledovné zmluvné pokuty: 
a) vo výške 100,- Sk, ak producent v lehote splatnosti nezaplatí akúkoľvek faktúru vystavenú v zmysle zmluvy alebo týchto 

VZP, 
b) vo výške 500,- Sk, ak producent neuzavrie s prevádzkovateľom zmluvu,  
c) vo výške 500,- Sk ak  nevie preukázať spôsob likvidácie odpadovej vody, 
d) vo výške 500,- Sk ak nie sú splnené technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu 
2. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa bodu 1. a), b), c), d)  tohto článku VZP nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa na 

náhradu škody, prevyšujúcej výšku jednotlivej zmluvnej pokuty. 
 

Čl.8. 

Ukončenie zmluvy. 
1. Zmluva zaniká: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) zánikom odberného miesta (odstránenie stavby) 
c) prevodom nehnuteľnosti na nového vlastníka 
d) ak tak ustanovuje osobitný právny predpis 
2. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z nasledovných dôvodov: 
a) ak napriek výzve prevádzkovateľa na nápravu zariadenia producenta alebo nápravu spôsobu odvádzania 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 a čistení odpadových vôd, 

b) ak prevádzkovateľ zistí, že producent sa dopustil neoprávneného pripojenia kanalizačnej prípojky 
c) ak producent aj  napriek výzve prevádzkovateľa nezabezpečí odstránenie zistených porúch na svojich zariadeniach, alebo 

kanalizačnej prípojke, 
d) ak sa producent dopustí neoprávneného vypúšťania odpadových vôd, 
e) ak producent nezaplatí riadne a včas peňažné záväzky vyplývajúce zo stočného 

 

Čl.9. 

Záverečné ustanovenia. 
1. Prevádzkovateľ a producent sa v zmysle ust.§ 262 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že ich zmluvný vzťah sa 

riadi ustanoveniami zákona o vodovodoch a kanalizáciách, ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými predpismi, okrem zmluvného vzťahu 
uzatvoreného s producentom – fyzickou osobou – nepodnikateľom, ktorý sa riadi ustanoveniami zákona o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách, ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými 
predpismi. 

2. Prevádzkovateľ a producent sa dohodli, že prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto VZP z dôvodov zmeny okolností, ktoré 
platili v čase ich vzniku. Prevádzkovateľ je povinný zmenené VZP zverejniť najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia ich 
účinnosti spôsobom obvyklým. 

3. Prevádzkovateľ a producent sa dohodli, že ustanovenia zmluvy a týchto VZP, týkajúcich sa nárokov na zaplatenie 
zmluvných pokút zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia zmluvy 

4. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dal producent – fyzická osoba prevádzkovateľovi svojím podpisom na zmluve 
súhlas: 

a) so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v zmluve (ďalej len „osobné údaje“) nevyhnutných na jeho 
identifikáciu, na účely uzatvorenia zmluvy, na účely plnenia práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy ako aj na všetky 
vzťahy so zmluvou súvisiace, 

b) so spracovaním osobných údajov počas trvania platnosti zmluvy, najneskôr do lehoty vysporiadania všetkých nárokov, 
vzniknutých na základ zmluvy 

5. Producent nie je oprávnený jednostranne postúpiť akékoľvek práva, povinnosti, pohľadávky, vyplývajúce zo zmluvy a týchto 
VZP  

6. Prevádzkovateľ i producent sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami. 
7. Prevádzkovateľ i producent sa dohodli, že všetky práva a povinnosti, vyplývajúce zo zmluvy a týchto VZP, prechádzajú na 

právnych nástupcov zmluvných strán. 
8. V prípade rozporu zmluvy s VZP majú prednosť ustanovenia zmluvy. 
9. Producent so VZP dôkladne prečítal ich obsahu porozumel a pristupuje k nim nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 

podmienok. 
 

V Kuchyni dňa   21.09.2007 


