
ZMLUVA č. VK-115/2017-881 
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Domaniža, 

uzavretá podľa 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 v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 
  

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Vlastník verejnej kanalizácie:  
Názov:    Obec Domaniža 
Štatutárny orgán:   František Matušík, starosta obce 
Sídlo:    Domaniža č. 426, 018 16 Domaniža 
IČO:     00 317 195 
DIČ:    20 20 684 677 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN    SK53 5600 0000 0028 0818 9001  
(ďalej len „Vlastník“) 
 
a 
 
Producent odpadových vôd: 
Meno a priezvisko (obchodné meno): Bc. Melánia Ondrovičová 
Bydlisko/Sídlo:   Domaniža, 018 16  Domaniža 
Rodné číslo/IČO:    
(ďalej len „Producent“) 
 
uzatvárajú túto zmluvu: 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie odvádzania odpadových vôd Producenta verejnou kanalizáciou a  jej čistenie v 

čistiarni odpadových vôd zo strany Vlastníka, za čo sa Producent zaväzuje platiť Vlastníkovi verejnej kanalizácie úhradu 
podľa článku V tejto zmluvy a dodržať podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Producent odpadových vôd podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že vlastní alebo je inou osobou oprávnenou užívať objekt, 
stavbu, nehnuteľnosť špecifikovanú v Článku III tejto zmluvy, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu kanalizačnou 
prípojkou a uzatvoriť túto zmluvu.  

3. Zmluva je uzatvorená na základe žiadosti Producenta odpadových vôd o pripojenie k verejnej kanalizácii. 
4. Predmetom plnenia zmluvy nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody. Sú to najmä: rádioaktívne, 

infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka; horľavé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo 
vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi; pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny; ropa a ropné látky; zvyšky 
chemikálie a iných škodlivých látok.  
 

Článok III 
Špecifikácia miesta produkcie 

 
1. Špecifikácia miesta / miest produkcie odpadových vôd: 

Číslo miesta produkcie OV: MP-D219-881 
Adresa miesta produkcie: 219, 018 16 Domaniža  
Parc. číslo, LV:  KN parc. č. 625/5, k. ú. Domaniža, LV č. 1470 
Druh nehnuteľnosti / objektu /stavby: rodinný dom 

 
Článok IV 

Množstvo a meranie odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou 
 
1. Vlastník verejnej kanalizácie a Producent sa dohodli, že množstvo odpadovej vody vyprodukovanej Producentom 

odpadových vôd a odvedenej verejnou kanalizáciou sa určí nasledovným spôsobom: 
  vodomerom producenta (podľa spotreby vody) 
  prietokomerom producenta (podľa množstva vyprodukovanej odpadovej vody nameranej prietokomerom) 
  smernými číslami spotreby vody v zmysle vyhlášky č. 397/2003 Z. z.  v platnom znení  
  odborným výpočtom vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
2. Podkladom pre stanovenie množstva odpadovej vody vyprodukovanej producentom odpadových vôd a odvedenej verejnou 

kanalizáciou je žiadosť producenta o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou / pripojenie 
k verejnej kanalizácii a údaje v nej uvedené.  



Článok V 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. 
2. Cenu za 1 m³ odpadových vôd odvádzaných na základe tejto zmluvy do verejnej kanalizácie stanoví Obec Domaniža 

formou uznesenia Obecného zastupiteľstva v Domaniži so zreteľom na rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
(ďalej „ÚRSO“) o maximálnej cene. 

3. Obec Domaniža, ako vlastník verejnej kanalizácie určí výšku platby za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - 
stočné na príslušný rok a platobné podmienky, raz ročne formou výmeru, ktorý má náležitosti faktúry. Producent 
odpadových vôd je povinný uhradiť stočné do 15 dní od dátumu doručenia predmetného výmeru. Pri určení výšky stočného 
bude postupovať v závislosti od dohodnutého spôsobu výpočtu množstva odpadovej vody uvedeného v Článku IV tejto 
zmluvy, podmienok dohodnutých v tejto zmluve a platnej legislatívy. 

 
Článok VI 

Zmluvné práva a povinnosti 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky odvádzania odpadových vôd (ďalej len „VZP“) 
Vlastníka, ktoré upravujú vzájomné vzťahy Producenta a Vlastníka pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 
ktorej vlastníkom je Obec Domaniža. Všeobecné zmluvné podmienky sú dostupné na webovej stránke www.domaniza.sk 
a v sídle Vlastníka (na Obecnom úrade v Domaniži). Vlastník je oprávnený jednostranne meniť VZP. Platnosť VZP zaniká 
účinnosťou nových VZP. O zmenách VZP alebo nových VZP vlastník upovedomí producenta pred ich účinnosťou 
prostredníctvom zverejnenia na svojej webovej stránke a spôsobom v mieste obvyklým.  Podpisom tejto zmluvy Producent 
potvrdzuje, že bol oboznámený s VZP, obidve strany akceptujú odkaz na všeobecné zmluvné  podmienky a prejavujú tak 
svoju vôľu, aby sa tieto podmienky stali súčasťou zmluvy bez potreby ich samostatného uzatvárania a podpisovania. 

2. Producent zodpovedá za vlastné kanalizačné rozvody a kanalizačnú prípojku až po zaústenie kanalizačnej prípojky                  
do verejnej kanalizácie; je povinný zabrániť prenikaniu nežiaducich látok do kanalizačného systému, zabezpečiť pravidelné 
čistenie a údržbu kanalizačnej prípojky, a to na vlastné náklady. 

3. Producent je oprávnený vypustiť do verejnej kanalizácie len také odpadové vody, ktoré neprekročia maximálne 
koncentračné a bilančné limity stanovené vo Všeobecných zmluvných podmienkach odvádzania odpadových vôd. Za 
zistené prekročenie limitov zaplatí producent Vlastníkovi zmluvnú pokutu, ktorej výška a špecifikácia je uvedená vo 
Všeobecných zmluvných podmienkach odvádzania odpadových vôd. 

4. Producent sa zaväzuje písomne oznámiť vlastníkovi akúkoľvek zmenu údajov, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie tejto 
zmluvy a stanovenie množstva odpadovej vody vyprodukovanej producentom odpadových vôd, a to najneskôr do 30 dní, 
odkedy táto zmena nastala. 

5. Producent podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv v oblasti ochrany osobných údajov a dal                
Vlastníkovi k spracovávaniu jeho osobných údajov súhlas v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

6. Odvádzanie odpadových vôd je splnené ich prechodom zo zariadenia Producenta do zariadenia Vlastníka verejnej 
kanalizácie. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke Vlastníka www.domaniza.sk. 
3. Zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami, okrem 

zmien týkajúcich sa Všeobecných zmluvných podmienok, zmeny ceny stočného , poštového styku alebo bankového 
spojenia. Tieto zmeny budú Vlastníkom vykonané spôsobom stanoveným vo VZP. 

4. V prípade, že odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou so súhlasom Vlastníka fakticky nastal pred dňom 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, producent sa zaväzuje zaplatiť stočné na základe výmeru vystaveného 
v zmysle Článku V tejto zmluvy.   

5. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou, alebo odstúpením od zmluvy. Výpovedná lehota je 
jeden mesiac a začína plynúť  od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomnej výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu 
vôľu, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.  
 
V Domaniži dňa ...............................    V Domaniži dňa ............................... 

 
         
 
        Za Vlastníka:       Producent : 
        (podpis)                         .....................................................  (podpis)   ............................................................... 

František Matušík, starosta obce            Bc. Melánia Ondrovičová 

http://www.domaniza.sk
http://www.domaniza.sk

