
 

 OBEC    Obecný úrad Kuchyňa, 900 52  Kuchyňa č.220 

 KUCHYŇA   IČO: 00304875            DIČ: 2020643647 
     č.účtu.:     3204731001/5600 

 
ZMLUVA Č. 42/07 

O ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD 
 

 uzatvorená podľa ust.. § 15 ods..7 písm. b) a podľa ust. § 16 ods.7 písm. b) zákona 

č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona 

č. 267/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 

len „zákon o vodovodoch a kanalizáciách“) 

 

Zmluvné strany: 
 

Prevádzkovateľ: Obec Kuchyňa 

So sídlom :900 52  Kuchyňa č.220 

IČO: 00304875 

DIČ: 2020643647 

Zastúpený: Róbert Bujna, starosta 

Odborný zástupca: Ing.  Ján Vlna, osoba spôsobilá pre prevádzku vodovodov a kanalizácií 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Producent: 
Meno a priezvisko: Katarína Schwarzová 

Adresa: Mlynarovičova 12, 851 03  Bratislava 

Odberné miesto: 900 52  Kuchyňa č. 318 

(ďalej len „producent“) 

 

 Na zabezpečenie odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, uzatvárajú 

zmluvné strany túto Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd (ďalej len „Zmluva“), ktorej súčasťou 

sú Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VZP“) 

 

Čl.1. 
Predmet zmluvy a účel jej využitia 

 
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre producenta opakovane uskutočňovať odvádzanie 

a čistenie odpadových vôd. 

 
Čl.2. 

Špecifikácia odberného miesta určeného na odvádzanie odpadových vôd a spôsob merania 
množstva odvedenej odpadovej vody 

 

Adresa odberného miesta: Katarína Schwarzová , 900 52  Kuchyňa č. 318 

Dátum prihlásenia: 10.10.2007 



1. Množstvo odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou sa zistí podľa ustanovení 

uvedených vo VZP. 

2. Množstvo odpadovej vody dovezenej na ČOV zberným vozidlom sa zistí podľa ustanovení 

uvedených vo VZP. 

 

 

Čl.3. 
Stočné 

1. Producent sa zaväzuje za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou zaplatiť 

prevádzkovateľovi cenu za odvedenie odpadovej vody  (ďalej len „stočné“) za podmienok ako je 

uvedené vo VZN obce Kuchyňa č.02/2007. 

 

Čl.4. 
Ukončenie zmluvy 

 
 

 Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán 

b) odstúpením od zmluvy prevádzkovateľom 

c) ak tak ustanovuje osobitný právny predpis 

 

 

Čl.5. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Meniť prípadne dopĺňať túto zmluvu je možné výlučne formou písomných dodatkov 

vzájomne odsúhlasených a potvrdených oboma zmluvným stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami a uzatvárajú sa na dobu neurčitú. 

3. Táto zmluva ja vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jedno vzájomne podpísané vyhotovenie tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu so zmluvou túto zmluvu z vlastnej vôle podpisujú. 

 

 

 

 

V Kuchyni, dňa   

 

 

 

 

 

 
 
Prevádzkovateľ...........................................   Producent:.......................................... 


