ZMLUVA č. 00206/05
o odvádzaní splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. , zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov

Vlastník:

Obec Jakubov
Obecný úrad
900 63 Jakubov 191
Zastúpený – Mgr. Peter Gajdár- starosta obce Jakubov
IČO – 00 304 816
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Č. účtu: SK30 5600 0000 0032 0382 7001

Producent: RIMM - STAV, s. r. o.
Záhorácka 49
90101 Malacky
Odberné miesto: Jakubov č. d. 633
Úvodné ustanovenia
1) Vlastníkom obecnej verejnej kanalizácie je Obec Jakubov, ktorá zabezpečuje odvádzanie odpadových
splaškových vôd do obecnej verejnej kanalizácie.
2) V súlade s §28 ods. 6 zákona producent bude platiť stočné vlastníkovi obecnej verejnej kanalizácie.

Predmet zmluvy
3) Predmetom zmluvy je odvádzanie splaškových odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou a záväzok
producenta za poskytnuté plnenie zaplatiť vlastníkovi stočné.
4) Do obecnej verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať látky , ktoré sa nepovažujú za splaškové odpadové
vody.(napr. oleje, riedidlá, ropné látky, pesticídy, vlhčené obrúsky a pod.)

Stanovenie množstva odvádzania splaškových vôd
5)

Množstvo odvádzaných splaškových vôd (stočné) je stanovené v zmysle Vnútorného predpisu – Usmernenie
k spôsobu vyúčtovania stočného. ( na základe skutočného odobraného množstva vody).

Cena a platobné podmienky
6)

Cena za 1m3 splaškovej odpadovej vody je stanovená v zmysle §28 ods. 10 zákona a na základe rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetí. Cena za odvádzanie splaškových vôd obecnou verejnou kanalizáciou
je schválená uznesením obecného zastupiteľstva pre príslušný kalendárny rok.

7)

Podkladom pre zaplatenie stočného je predpis na dané kalendárne obdobie, vyhotovené na základe
vyúčtovania vodného.

8) Producent vykoná úhradu za odvádzanie odpadových splaškových vôd v lehote splatnosti poštovou
poukážkou, prevodom na účet vlastníka 3203827001/5600 vedený v Prima banke Slovensko, IBAN: SK30
5600 0000 0032 0382 7001 BIC kód banky KOMASK2X, alebo v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade
v Jakubove.

Záverečné ustanovenia
9) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva je platná po podpise zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovej stránke Obce Jakubov.
10) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd do obecnej
verejnej kanalizácie, uvedené na druhej strane tejto zmluvy.

V Jakubove, dňa 03.06.2019

Producent:

Vlastník:

Všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd
1.Odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia producenta do
obecnej verejnej kanalizácie.
2. Do obecnej verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvo zodpovedajúce
prevádzkovému poriadku obecnej verejnej kanalizácie.
3. Producent je povinný:
a/v nevyhnutnej miere umožniť vstup vlastníkovi alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na obecnú verejnú kanalizáciu na
účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie obecnej verejnej kanalizácie, kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových
vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a poskytnúť vlastníkovi potrebnú súčinnosť,
b/oznámiť vlastníkovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke
c/oznamovať vlastníkovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
d/do 30 dní po zistení zmien oznámiť vlastníkovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do obecnej verejnej kanalizácie, najmä
zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pokiaľ tak neurobí, znáša všetky náklady za odvádzanie odpadových vôd až do dňa oznámenia
zmeny.
4. Producent nesmie bez súhlasu vlastníka obecnej verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od ďalšieho producenta.
5. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
6. Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do obecnej verejnej kanalizácie je:
a/ vypúšťanie v rozpore so zmluvou,
b/vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom obecnej verejnej kanalizácie.
7. Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do obecnej verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu vlastníkovi.
8. Za odvádzanie odpadových vôd obecnou verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi obecnej verejnej kanalizácie stočné.
9. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do obecnej verejnej kanalizácie.
10. Ak sa vlastník obecnej verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané,
posudzuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd / 40 m ³ na osobu na rok / .Toto množstvo odpadových vôd je podkladom na
vyúčtovanie stočného.
11.Vlastník môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do obecnej verejnej kanalizácie
a/ z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b/ pri poruche na obecnej verejnej kanalizácii alebo kanalizačnej prípojke,
c/ pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d/ pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e/ak zariadenie producenta alebo spôsob odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže
ohroziť zdravie , bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v odvádzaní
odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,
f/ ak neumožní producent vlastníkovi prístup ku kanalizačnej prípojke,
g/ ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky,
h/ ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej
vlastníkom , ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
i/ pri preukázaní neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
j/ v prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
k/ v prípade neplnenia iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú zo zákona č.442/2002 Z.z., zo všeobecne záväzných predpisov,
z prevádzkového poriadku obecnej verejnej kanalizácie alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom obecnej verejnej kanalizácie.
12.Vlastník obecnej verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových
vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je vlastník oprávnený odvádzanie
odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť podľa zákona .č. 442/2002 Z.z.
13. Cena stočného je určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
14. Pri zmene stočného podľa nového cenového výmeru sa cena bude meniť bez zmeny zmluvy. V prípade, že k zmene dôjde počas
fakturačného cyklu, má právo vlastník rozdeliť spotrebu v pomere podľa starej a novej ceny , pokiaľ to príslušný predpis nestanoví inak.

a) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať alebo nie je možné vykonať,
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať alebo nie je možné pokračovať,
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.
Meno a priezvisko zamestnanca: Michaela Zaicová
Dátum, podpis:
a) Finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať alebo nie je možné vykonať,
b) vo finančnej operácii alebo jej časti je možné pokračovať alebo nie je možné pokračovať,
c) poskytnuté plnenie je potrebné vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonala.
Meno a priezvisko starostu obce: Mgr. Peter Gajdár
Dátum, podpis:

