ZMLUVA
o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou

Čl. I.
Zmluvné strany
Vlastník kanalizácie odpadových vôd a ČOV:
Obec Jablonov nad Turňou
049 43 Jablonov nad Turňou 73
IČO: 00328332

DIČ: 2020961360

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu:

SK26 0900 0000 0051 2536 4687

(ďalej „vlastník)

Producent odpadových vôd - objednávateľ:
Meno a priezvisko:

Alexander Balázs ml.

Adresa bydliska:

Jablonov nad Turňou 152

Dátum narodenia:
(ďalej „objednávateľ“)
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je odvádzanie odpadových vôd do verejnej obecnej
kanalizácie.
2. Odvádzanie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo
zariadenia objednávateľa do verejnej kanalizácie a čistenie v čističke odpadových vôd
/ČOV/.

Čl. III.
Cena a platobné podmienky
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou a čistenie v ČOV platí
objednávateľ vlastníkovi stočné.
2. Cena za odvádzanie odpadových vôd je stanovená každoročne uznesením obecného
zastupiteľstva, vždy k 1.1. nasledujúceho roka, na základe Potvrdenia o cene z Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave, v ktorom je stanovená maximálna cena za
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

3. V čase uzatvorenie tejto zmluvy je cena za odvádzanie odpadových vôd (stočné)
nasledovné:
Pre občanov, ktorí majú namontované vodomery a podloženú spotrebu vody
hodnoverným dokladom o skutočnej spotrebe vody...................................... 0,334 €/m³
V prípade občanov, ktorí vodomery nemajú namontované alebo vykazujú spotrebu
vody do 30 m³ paušálnou sadzbou .............................................................15,00 €/osoba
Pre občanov starších ako 65 rokov, ktorí majú namontované vodomery a vykazujú
spotrebu vody do 15 m³ paušálnu sadzbu 5,00 €/osoba, v prípade spotreby vody
nad 15 m³ podľa skutočnej spotreby vody...................................................... 0,334 €/m³
Kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia:
Spotreba na jedného zamestnanca 20 m³/rok alebo na základe spotreby vody
podloženej hodnoverným dokladom o skutočnej spotrebe, faktúrami za spotrebu vody
Jednotková cena za...........................................................................................0 ,45 €/m³
Základná škola na jedného zamestnanca a žiaka spotreba vody .......................9 m³/rok
Materská škola................................................................................................. 16 m³/rok
ŠKD ................................................................................................................... 5 m³/rok
Jednotková cena za m³ .................................................................................. 0,45 €/m³
alebo na základe faktúr za spotrebu vody.
4. Objednávateľ berie na vedomie, že cena sa môže v priebehu zmluvného vzťahu zmeniť
v závislosti od uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Jablonov nad Turňou o určení
výšky odplaty za odvádzanie odpadových vôd. Aktuálna cena za odvádzanie
odpadových vôd bude zverejnená na webovom sídle vlastníka. Objednávateľ je povinný
uhradiť cenu za odvádzanie odpadových vôd platnú a účinnú pre obdobie, za ktoré
službu využíval.
5. Pri výpočte množstva odpadových vôd vyprodukovaných objednávateľom do verejnej
obecnej kanalizácie sa bude postupovať nasledovne:
- množstvo odvedených odpadových vôd je stanovené na základe odpočtu odobratej
vody z verejného vodovodu, prípadne u vlastného zdroja vlastníkom odobreným
certifikovaným meradlom
- v prípade, že objednávateľ nemá certifikované meradlo je množstvo odvedených
odpadových vôd určené smernými číslami 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.
Výhrady voči vyššie uvedenému spôsobu merania bude individuálne posudzovať vlastník
kanalizácie a ČOV s producentom odpadových vôd.
6. Výpočet platby za odvedené odpadové vody objednávateľom do verejnej obecnej
kanalizácie bude uskutočňovaný raz ročne

Čl. IV.
Osobitné dojednania
1. Objednávateľovi bez súhlasu vlastníka je zakázané zasahovať do zariadenia obce, t.j.
do verejnej obecnej kanalizácie.
2. Objednávateľ zodpovedá za vlastné kanalizačné rozvody a kanalizačnú prípojku až po
bod napojenia objednávateľa na verejnú obecnú kanalizáciu.
3. Objednávateľ je povinný zabrániť prenikaniu nežiaducich látok do kanalizačného
systému a zabezpečiť pravidelné čistenie. Objednávateľ znáša plnú výšku nákladov
súvisiacich s vyčistením jeho vnútornej kanalizácie.
4. V prípade prerušenia odberu odpadových vôd z dôvodu havárie a vykonávania opráv
verejnej obecnej kanalizácie alebo ČOV ktoré bránia odvádzaniu odpadových vôd
objednávateľa, je objednávateľ povinný obmedziť produkciu odpadových vôd po dobu
opravy na nevyhnuté minimum. Upozornenie o takomto stave bude oznámené
miestnym rozhlasom.
5. Pri zmene objednávateľa alebo pri skončení vypúšťania odpadových vôd je
objednávateľ povinný vo vlastnom záujme písomnou výpoveďou oznámiť ukončenie
vypúšťania odpadových vôd.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú
ustanovenia Obchodného zákonníka a predpisov upravujúcich odvádzanie odpadových
vôd do verejnej kanalizácie.
3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomného dodatku podpísaného
zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre vlastníka a jedno pre
objednávateľa.
5. Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a podpisom zástupcami
oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili
dobrovoľne, slobodne, vážne a bez prítomnosti tiesne.
7. Objednávateľ dáva vlastníkovi súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa zákona č.
428/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov na účely
vedenia a spracovania agendy spojenej s predmetom zmluvy.
V Jablonove nad Turňou, dňa: 6.12.2017

......................................................
Podpis vlastníka

.................................................
Podpis objednávateľa

