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Zmluva 

o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 16, ods. 7, písm. b/ 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 znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon                    

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách) 

 

Dodávateľ služby:  Obec Chmeľnica 

Chmeľnica č. 103  

064 01  Stará Ľubovňa   

IČO: 00 329 916   

Zastúpená: Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

a  

 

Odberateľ služby:  Andrej Baran    

dátum narodenia:   

trvale bytom: Chmeľnica 197, 064 01  Stará Ľubovňa    

(ďalej len „odberateľ“)  

 

I.  

1.  Predmetom tejto zmluvy je odvádzanie a likvidácia splaškových vôd odberateľa 

dodávateľom prostredníctvom verejnej kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd 

(ČOV) v obci Chmeľnica. Predmetom tejto zmluvy nie je likvidácia dažďových vôd 

- tie je zakázané vypúšťať do verejnej kanalizačnej siete. 

2. Odberateľ vstupuje do tohto zmluvného vzťahu za účelom odkanalizovania 

nehnuteľnosti postavenej na pozemku - parc. č. C-KN 574 (rodinný dom). 

 

II.  

Podmienky napojenia na verejnú kanalizačnú sieť: 

 

1. Na kanalizačnej prípojke musí byť vybudovaná hlavná revízna šachta, ku ktorej je 

zabezpečený trvalý prístup. 

2.  Napojenie na kanalizačnú sieť sa musí realizovať do existujúcej odbočky alebo 

stokovej vložky z hlavného kanalizačného zberača, a to pod uhlom medzi smermi 

prítoku v stoke a v prípojke 45° až 60°. V prípade, ak by táto odbočka alebo stoková 

vložka nebola osadená na kanalizačnom zberači, je potrebné, aby napojenie realizoval 

subjekt na to oprávnený. 

3.   Pred ukončením realizácie prác napojenia na kanalizačnú sieť (pred ukončením 

zásypových a zemných prác) je odberateľ povinný prizvať na kontrolu prevedených 

prác zástupcu spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov. 
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4.  Do kanalizačnej siete sa zakazuje vypúšťať odpadové vody, ktoré obsahujú látky 

toxické pre kal, látky inhibujúce biologické procesy čistenia odpadových vôd alebo 

kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho nakladania s ním. 

5. Odberateľ je povinný dodržať aj ďalšie podmienky napojenia sa na kanalizačnú sieť, 

ktoré sú uvedené v stanovisku spoločnosti  EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký 

Slavkov (stanovisko č. 378/21/TBe zo dňa 28.09.2021), ktoré tvorí prílohu tejto 

zmluvy. 

 

III. 

1. Za odvádzanie a likvidáciu splaškových vôd platí producent odpadových vôd 

(odberateľ) prevádzkovateľovi (dodávateľovi) kanalizačnej siete a ČOV paušálny 

poplatok (stočné), ktorý nezohľadňuje objem a množstvo vyprodukovaných 

splaškových vôd. Poplatok (stočné) je určený VZN Obce Chmeľnica č. 6/2015 

o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd pre fyzické osoby (FO)                   

a právnické osoby (PO).  

2. Každý odberateľ (FO/PO) je povinný uhradiť poplatok (stočné) dodávateľovi 

zálohovo na celý rok vopred. V prípade neuhradenia poplatku (stočného) alebo 

oneskorenia úhrady poplatku (stočného) sa bude postupovať podľa právnej úpravy 

platného VZN.  

 

IV. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomne bez udania dôvodu   

s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.  

4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú najmä príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli              

a na znak súhlasu ju  z vlastnej vôle podpisujú. 

 

 

V Chmeľnici, dňa 16.02.2022            V Chmeľnici, dňa 16.2.2022   

  

  

  podpísané           podpísané 

............................................                                     ............................................           

             dodávateľ                                                                       odberateľ 


