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Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP") upravujú
vzájomné vzťahy medzi Obcou Domaniža, ako vlastníkom verejnej
kanalizácie zabezpečujúcim prevádzku VK a ČOV (ďalej len „Vlastník
VK“) a producentom odpadových vôd (ďalej len „Producent“), ktorým je
fyzická alebo právnická osoba, ktorí majú medzi sebou uzatvorenú
zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci
Domaniža (ďalej len „zmluva").
Podpísaním zmluvy, ktorá sa na tieto VZP odvoláva, sa VZP stávajú pre
zmluvné strany záväzné.
Článok II.
Vymedzenie základných pojmov pre účely týchto všeobecných
zmluvných podmienok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a
zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie
odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla
aj čistenie odpadových vôd.
Za verejnú kanalizáciu (ďalej len „VK“), ani jej súčasť sa nepovažujú:
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových
vôd;
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých
objektov a zariadení,
c) dažďové vpusty a ich prípojky na VK;
d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového
odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú súčasťou
stokovej siete delenej sústavy, záchytné priekopy;
e) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy;
f)
kanalizačné
prečerpávacie
stanice
umiestnené
na
nehnuteľnostiach pripojených na VK vybudované pre skupiny
objektov, ktoré na odvádzanie odpadových vôd vyžadujú
výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre
jednotlivé nehnuteľnosti;
g) kanalizačné prípojky, ak ďalej nie je ustanovené inak.
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové
vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných
rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do VK. Zaústenie je
súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza
odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na
verejnú kanalizáciu.
Producentom odpadových vôd (alebo ďalej len „ Producent") je fyzická
alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní
odpadových vôd do VK s Vlastníkom VK na účely vypúšťania
odpadových vôd do VK. Producentom pri vypúšťaní odpadových vôd do
VK je vlastník (správca) objektu alebo nehnuteľnosti (stavby, pozemku),
z ktorej sa odpadové vody do VK odvádzajú, ak nie je dohodnuté inak.
Producent fyzická osoba je v zmluve identifikovaný: titulom, menom,
priezviskom, rodným číslom, adresou trvalého bydliska, prípadne aj
poštovou doručovacou adresou, telefónnym číslom, adresou elektronickej
pošty, bankovým spojením.
Producent - fyzická osoba podnikateľ je v zmluve identifikovaný
obchodným menom, miestom podnikania, IČO, DIČ a IČ DPH, údajom o
registri v ktorom je ako podnikateľ zapísaný, titulom, menom,
priezviskom, rodným číslom, adresou trvalého bydliska, prípadne
poštovou doručovacou adresou, telefónnym číslom, adresou elektronickej
pošty, bankovým spojením.
Právnická osoba je v zmluve identifikovaná obchodným menom, adresou
sídla, IČO, DIČ a IČ DPH a údajom o registri, v ktorom je ako
podnikateľ zapísaná, poštovou doručovacou adresou, prípadne
telefónnym číslom, bankovým spojením a adresou elektronickej pošty.
Producent - fyzická osoba podpisom zmluvy súhlasí so:
spracovávaním citovaných osobných údajov pre účely uzavretia
zmluvy a plnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
vrátane ich následného spracovávania v informačnom systéme
vlastníka VK, ako i s tým súvisiacom poštovom a platobnom styku,
ktorý je zmluvne zabezpečovaný tretími stranami;
b) s uchovávaním osobných údajov počas trvania platnosti zmluvy až
do doby uplynutia premlčacej lehoty na uplatnenie práv z uzavretej
zmluvy a úplného vysporiadania všetkých prípadných právnych
nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy.
Osobné údaje z informačného systému môžu byť poskytnuté inej
osobe len so súhlasom producenta, ak takýto súhlas zákon vyžaduje.
a)

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Producent podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že pred začatím
spracovávania jeho osobných údajov bol zo strany Vlastníka VK
riadne poučený o svojich právach v zmysle
§ 15 ods. 1 písm.
c), d), e) a § 28 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov a k spracovávaniu jeho osobných údajov
dal svoj súhlas v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Revízna kanalizačná šachta je šachta určená na vstup do kanalizácie
alebo do kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonávania
potrebných prevádzkových úkonov.
Meradlom (ďalej len „vodomer“) je meracie zariadenie umiestnené na
vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z
verejného vodovodu alebo určuje množstvo vody odvedenej do verejnej
kanalizácie (fakturačné meradlo). Vodomer umiestnený na vodovodnej
prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.
Odpadové vody (ďalej len odpadové vody) sú komunálne, splaškové a
priemyselné vody a vody z povrchového odtoku, ako aj všetky ostatné
vody vtekajúce do VK.
Voda z povrchového odtoku (ďalej len zrážková voda) je voda z
atmosferických zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej
siete z terénu alebo z vonkajších častí budov.
Stočné je odplata, ktorú platí Producent Vlastníkovi VK v zmysle
cenovej regulácie za odvádzanie spravidla aj čistenie odpadovej vody
do VK vyjadrená v Eur.
Odpočet je zistenie číselného údaja na číselníku meradla, ktorým sa
stanovuje celkové množstvo vody dodanej z VV a odpadovej vody
odvedenej VK.
ČIánok III.
Všeobecné dodacie podmienky

1.

2.

3.

4.

Na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť len nehnuteľnosť alebo objekt,
ktorého kanalizačná prípojka zodpovedá príslušným slovenským
technickým normám (ďalej len „STN“) a spĺňa technické podmienky
pripojenia určené Vlastníkom VK týkajúce sa najmä, miesta a spôsobu
pripojenia na VK, vrátane technických podmienok umiestnenia revíznej
kanalizačnej šachty a meradla na kanalizačnej prípojke, ak nie je
ustanovené inak.
Na vykonanie úprav na kanalizačnej prípojke, ktorými sa podstatne
zmenia doterajšie podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Vlastníka
VK.
Pripojenie na verejnú kanalizáciu, ako aj odpojenie z verejnej
kanalizácie vykonáva Vlastník VK alebo s jeho súhlasom a podľa jeho
podmienok Producent VK a to pod dohľadom odborne spôsobilej osoby
Vlastníka VK.
Producent je povinný umožniť Vlastníkovi VK prístup ku kanalizačnej
prípojke, ako aj k dôležitým zariadeniam (objektom) kanalizačnej siete
(napr. revízna kanalizačná šachta, vodomer, meradlo a pod.). V prípade
neumožnenia prístupu Vlastníkovi VK k zariadeniam podľa prvej vety
Vlastník VK písomne vyzve Producenta na poskytnutie súčinnosti a
sprístupnenie predmetných zariadení. V prípade neposkytnutia
súčinnosti (t. j. neumožnenia prístupu Vlastníka VK k zariadeniam podľa
prvej vety) zo strany Producenta ani po predchádzajúcej výzve na
poskytnutie Producent zodpovedá za škodu týmto spôsobenú Vlastníkovi
VK.
Producent VK je povinný umožniť Vlastníkovi VK prístup ku
kanalizačnej prípojke a k dôležitým zariadeniam kanalizačnej siete
(napr. revízna šachta, meracie zariadenia) v súvislosti:

s výkonom činností spojených s kontrolou a údržbou VK,

so zistením a odstránením havarijných a iných opráv na verejnej
kanalizácii,

so zistením stavu kanalizačnej prípojky, vnútornej kanalizácie,
zistenia stavu meradla, jeho odpočtu,

s kontrolným meraním množstva a kvality vypúšťaných
odpadových vôd do VK,

s kontrolou používania iného zdroja vody ako z verejného
vodovodu pre účely zistenia u Producenta skutočného množstva
odvádzaných a čistených odpadových vôd,

s kontrolou činností a monitoringu v ochranných pásmach,

s kontrolou dodržiavania podmienok zmluvy zo strany Producenta,

s obmedzením alebo prerušením odvádzania odpadových vôd VK
a s obnovením odvádzania odpadových vôd VK.
Ak je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné k
vstupu na nehnuteľnosť osobitné povolenie, je poverený zamestnanec
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Vlastníka VK povinný sa takýmto povolením pri vstupe do
nehnuteľnosti preukázať.
Článok IV.
Odvádzanie odpadových vôd
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vypúšťať odpadové vody do VK môže Producent len na základe
písomne uzavretej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd VK.
Odvádzanie odpadových vôd do VK je splnené vtokom odpadových
vôd vypúšťaných zo zariadenia Producenta do VK.
Meranie množstva vody odvedenej do VK zabezpečuje Producent svojím
meradlom (ďalej len „meradlo"), ak to ustanovuje prevádzkový poriadok
VK alebo je to dohodnuté v zmluve. Producent je povinný zabezpečovať
opravy a údržbu meradla na svoje náklady.
Ak sa Vlastník VK s Producentom nedohodne v zmluve inak a ak nie je
množstvo vypúšťaných vôd merané, má sa za to, že Producent, ktorý
odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do VK také množstvo
vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním
množstva vody získanej z iných vodných zdrojov. Takto zistené
množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.
Ak nie je množstvo vody z povrchového odtoku odvádzané do VK
priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta
sa toto množstvo podľa vyhl. č. 397/2003 Z.z..
Ak vypúšťa Producent do VK odpadovú vodu z iných vodných zdrojov
ako z VV a ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťaných odpadových
vôd meraním, určí sa množstvo podľa ust. § 5 vyhl. č. 397/2003 Z.z..
Ak po dobu platnosti zmluvy bude zmenený všeobecne záväzný právny
predpis upravujúci spôsob výpočtu množstva vody, je Vlastník VK
oprávnený účtovať Producentovi množstvo vody odvedenej podľa takto
zmeneného všeobecne záväzného právneho predpisu.
Ak sa určuje množstvo vypúšťanej odpadovej vody meradlom, musí
takéto meradlo spĺňať požiadavky určené osobitným predpisom.
Ak má Vlastník VK pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí
poruchu na meradle, má právo požiadať Producenta o jeho preskúšanie.
Producent je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť
preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania
Producent Vlastníkov VK neodkladne písomne oznámi.
Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej Vlastníkom VK zistí, že:
a)

b)

IBAN: SK53 5600 0000 0028 08189001
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16. Producent VK je povinný udržiavať kanalizačnú prípojku, vnútornú
kanalizáciu a ostatné zariadenia slúžiace na odvádzanie odpadových vôd,
prípadne na meranie odvádzaných odpadových vôd, v stave
zodpovedajúcom požiadavkám príslušných technických noriem. Ak
dôjde k poruche na kanalizačnej prípojke alebo vnútornej kanalizácii, je
Producent povinný zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie opravy bez
zbytočného odkladu.
17. Ak dôjde k zaneseniu verejnej kanalizácie prevádzkou kanalizačnej
prípojky alebo vnútornej kanalizácie, ktoré bráni odtoku odpadových
vôd, odstráni poruchu Vlastník VK na náklady Producenta.
ČIánok V.
Dodacie podmienky
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

meradlo nespĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi,
alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa
osobitný predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech,
druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného odpočtu
meradla uskutočneného pred podaním žiadosti; v tomto prípade
náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí
Producent;
meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo
jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa
osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla
Vlastník VK.

10. Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd za
čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo vypúšťaných odpadových
vôd za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa údajov v porovnateľnom
období minulého roku. Ak ide o nové vypúšťanie alebo o zmenu vo
vypúšťaní odpadových vôd, určí sa množstvo vypúšťanej odpadovej
vody podľa údajov zistených v nasledujúcom porovnateľnom období,
alebo spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami.
11. Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti zaplatiť
Vlastníkovi VK v určenej lehote stočné.
12. Vlastník VK nezodpovedá Producentovi 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 VK oprávnený odvádzanie odpadových
vôd obmedziť alebo prerušiť podľa § 32 zákona č. 442/2002 Z. z.
v platnom znení a týchto VZP.
13. Do VK môže producent vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody s
mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúcim prevádzkovému
poriadku VK, ak sa Vlastník VK s Producentom v zmluve nedohodnú
inak.
14. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia
podľa prevádzkového poriadku VK sa môžu vypúšťať do VK až po ich
predčistení u Producenta na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému
poriadku VK alebo rozhodnutiu príslušného správneho orgánu
15. Vlastník VK je povinný vytvárať predpoklady k bezporuchovému
odvádzaniu odpadových vôd. Ak dôjde k poruche na zariadení VK je
Vlastník VK povinný zabezpečiť vykonanie opravy bez zbytočného
odkladu.
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Producent môže vypúšťať do VK odpadové vody a vody z povrchového
odtoku v množstve a akosti dohodnutej v zmluve.
Producent nesmie do VK vypustiť látky, ktoré sa nepovažujú za
odpadové vody a ktorých vypúšťanie je do VK zakázané.
Producent zodpovedá za to, že do VK sú vypúšťané odpadové vody v
množstve a v akosti dohodnutej v zmluve a v súlade s dohodnutými
podmienkami.
Producent nesmie bez súhlasu Vlastníka VK odvádzať do VK odpadové
vody od ďalšieho Producenta.
Kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd Producentom do VK
vykonáva Vlastník VK. Producent má právo zúčastniť sa vykonávanej
kontroly. Ak Producent svoje právo nevyužije, alebo sa odmietne
kontroly zúčastniť, je Vlastník VK oprávnený vykonať odber vzorky bez
účasti Producenta. Na prípadné námietky Producenta z titulu neúčasti pri
odbere vzorky sa neprihliada a má sa za to, že kontrola kvality
vypúšťaných odpadových vôd do VK bola vykonaná dohodnutým
spôsobom.
Ak výsledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých hodnôt
znečistenia vypúšťaných odpadových vôd do VK, náklady spojené s
vykonaním kontroly zaplatí Producent Vlastníkovi VK na základe
faktúry, ktorú v predmetnej veci Vlastník VK vystaví. Lehota splatnosti
faktúry je 14 dní, počítaná od jej vystavenia, ak v zmluve nie je
dohodnuté inak.
Producent VK je ďalej povinný:
a)
b)

c)
d)
e)

dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku VK,
podmienky dohodnuté v zmluve a uvedené v týchto VZP;
bezodkladne oznámiť Vlastníkovi VK návrhy zmien v ním
vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na odvádzaní a
čistení odpadových vôd;
bezodkladne oznámiť Vlastníkovi VK poruchu na kanalizačnej
prípojke, vrátane poruchy na meradle;
bezodkladne oznámiť Vlastníkovi VK nové údaje súvisiace s
odvádzaním odpadových vôd do VK;
bezodkladne oznámiť Vlastníkovi VK zmenu vlastníckeho práva
k stavbe alebo pozemku pripojenému na VK.
Článok VI.
Obmedzenie a prerušenie odvádzania odpadovej vody verejnou
kanalizáciou

1.

2.

3.

4.

Vlastník VK je oprávnený obmedziť alebo prerušiť odvádzanie
odpadových vôd v prípadoch určených ustanovením § 32 z. č. 442/2002
Z. z. a v týchto VZP.
Obmedzenie, alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd sa uskutoční
prerušením odvádzania odpadových vôd do VK pre všetky miesta
produkcie odpadových vôd Producenta, alebo len niektoré zariadenia
alebo redukovaním množstva odvádzanej odpadovej vody VK.
Ak Producent vypúšťa do VK odpadovú vodu odoberanú i z iných
vodných zdrojov ako z VV je povinný na výzvu Vlastníka VK vykonať
potrebné opatrenia k tomu, aby sa zamedzilo odvádzaniu takýchto vôd
do VK, ak sa s Vlastníkom VK nedohodne inak. Ak tak Producent
neurobí, je Vlastník VK oprávnený technickými opatreniami prerušiť
odvádzanie odpadových vôd i zásahom do zariadení Producenta, pričom
takýto zásah sa nebude považovať za neoprávnený zásah do vlastníctva
Producenta.
Odvádzanie odpadových vôd VK bude obnovené bezodkladne po
odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo prerušenia odvádzania
odpadových vôd na základe predloženej požiadavky Producenta. Ak
dôvodom prerušenia, alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd
bolo len omeškanie Producenta s platením stočného, bude odvádzanie
odpadových vôd obnovené až po uhradení všetkých záväzkov

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD
www.domaniza.sk
OBEC DOMANIŽA

6.

Tel.:
E-mail:

042/439 45 48, 426 03 56
obec@domaniza.sk

IČO: 00317195
DIČ: 2020684677

Producenta voči Vlastníkovi VK, ak sa Vlastník VK s Producentom
nedohodne inak.
5.
Právo Vlastníka VK na náhradu škody, zmluvnú pokutu a náklady
spojené s prerušením a obnovením odvádzania odpadových vôd nie sú
dotknuté.
Náklady spojené s prerušením a obnovením odvádzania odpadových vôd
bude Vlastník VK fakturovať
Producentovi.

IBAN: SK53 5600 0000 0028 08189001
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Producent neurobí, Vlastník VK je oprávnený postupovať v súlade s
bodom 3. tohto článku VZP.
Článok IX.
Sankcie
1.

Článok VII.
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
1.

2.

Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do VK sa pre účely týchto
VZP považuje:
a) zistenie vypúšťania odpadových vôd ďalšou kanalizačnou
prípojkou neuvedenou v zmluve,
b) vypúšťanie bez meradla ak bolo dohodnuté, vypúšťanie pred
meradlom, vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku
zásahu množstvo nezaznamenáva alebo zaznamenáva menšie
množstvo, ako je skutočné alebo meradla, ktoré nezodpovedá
príslušným metrologickým predpisom, vypúšťanie s používaním
meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii - plomba;
c) vypúšťanie látok, ktorých odvádzanie do VK je zakázané;
d) odvádzanie odpadových vôd iného Producenta bez súhlasu
Vlastníka.
Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do VK podľa bodu 1 a), b),
c), d) je Producent povinný zaplatiť Vlastníkovi VK škodu rovnajúcu sa
najmenej výške stočného za množstvo vody neoprávnene vypustené do
VK a nákladom Vlastníka VK spojených so zistením neoprávneného
vypúšťania odpadových vôd do VK a nákladom spojených s likvidáciou
následkov vypustenia látok zakázaných vypúšťať do VK.
Množstvo odpadovej vody neoprávnene vypustenej do VK sa vypočíta v
súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhl.
č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a týchto VZP.
Právo Vlastníka VK na prerušenie alebo obmedzenie odvádzania
odpadových vôd VK a zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1.

2.

3.

4.

5.

Za podstatné porušenie zmluvy, s právom Vlastníka VK od zmluvy
odstúpiť sa považuje porušenie povinnosti Producenta podľa § 32 ods..1
písm. g), h), i), j), k), l), m), n) z. č. 442/2002 Z. z. a podľa týchto VZP.
Odstúpenie od zmluvy Vlastník VK Producentovi písomne oznámi.
Zmluva v tomto prípade zaniká doručením oznámenia Producentovi o
odstúpení od zmluvy. Ak Vlastník VK nevyužije právo odstúpiť od
zmluvy podľa tohto bodu je oprávnený od zmluvy odstúpiť ako pri
nepodstatnom porušení zmluvy.
Pri
ostatných
porušeniach
zákonných
a
zmluvne
dohodnutýchpodmienok je Vlastník VK oprávnený od zmluvy odstúpiť,
ak Producent ani v dodatočne určenej lehote na splnenie povinnosti,
alebo
ukončenie
činnosti, ktorá je v rozpore so zmluvou, zmluvnú povinnosť nesplní
alebo činnosť neukončí.
V oznámení o určení dodatočnej lehoty Vlastník VK upozorní
Producenta na odstúpenie od zmluvy.
Producent je povinný po obdržaní oznámenia Vlastníka VK o odstúpení
od zmluvy urobiť opatrenia na zamedzenie prítoku odpadových vôd do
VK.
Ak túto povinnosť Producent nesplní, Vlastník VK je oprávnený
technickými opatreniami prerušiť odvádzanie odpadových vôd i
zásahom do zariadení Producenta, pričom takýto zásah sa nebude
považovať za neoprávnený zásah do vlastníctva Producenta, pričom
Vlastník VK má právo vyúčtovať Producentovi takto vzniknuté náklady
ako i prípadnú náhradu škody.
Obnovenie odvádzania odpadových vôd VK bude možné len na základe
uzavretia novej zmluvy s tým, že Producent znáša náklady prerušenia a
obnovenie odvádzania odpadových vôd.
Producent môže odstúpiť od Zmluvy z dôvodu zmeny ceny za odvedenie
odpadových vôd alebo z dôvodu zmeny VZP v lehote do 15 dní odo dňa
nadobudnutia ich účinnosti, ak sa s Vlastníkom VK nedohodne inak.
Zmluva v tomto prípade zaniká bez ďalšieho doručením oznámenia
Vlastníkovi VK o odstúpení od zmluvy. Producent je povinný po
odoslaní oznámenia Vlastníkovi VK o odstúpení od zmluvy urobiť
bezodkladne opatrenia v zmysle bodu 3. tohto článku zmluvy. Ak tak
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2.

Ak je Producent v omeškaní s úhradou akejkoľvek platby v lehote
splatnosti podľa zmluvy, Vlastník VK má právo Producentovi
fakturovať poplatok za zaslanú upomienku resp. poplatok za
nedodržanie splátkového kalendára podľa Cenníka a úrok z omeškania v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zaplatením pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknuté právo
Vlastníka VK na náhradu škody.
Článok X.
Stočné

Pri zmene ceny stočného postupuje Vlastník VK v súlade s predpismi
platnými pre reguláciu cien.
2. Oznamovanie zmeny ceny stočného Vlastník VK vykonáva spôsobom
v mieste obvyklým prostredníctvom svojej webovej stránky
www.domaniza.sk , úradnej tabule obce, prípadne iným vhodným
spôsobom.
3. Producent platí v priebehu roka za opakované odvádzanie odpadových
vôd preddavkové platby určené Vlastníkom VK, ak nie v Zmluve
dohodnutý iný spôsob platenia stočného.
4. Výšku preddavkových platieb na príslušný rok určí Vlastník VK na
základe vyúčtovaného množstva odvedených odpadových vôd v
predchádzajúcom období.
5. Vlastník VK má právo zmeniť výšku preddavkových platieb pri zmene
množstva odvedenej vody oproti predchádzajúcemu obdobiu, ako aj pri
zmene jej ceny.
6. Ak nie je možné výšku preddavkových platieb stanoviť podľa bodu 4.
tohto článku, určí Vlastník VK
platbu podľa predpokladaného
množstva vody odvedenej a podľa platnej ceny v čase stanovenia
preddavkovej platby.
7. Na určenie množstva vypustených odpadových vôd prostredníctvom
smerných čísiel spotreby vody Producent predkladá na uzavretie zmluvy
o odvádzaní odpadových vôd relevantné informácie potrebné na tento
výpočet.
8. Určenie množstva vypustených odpadových vôd prostredníctvom
smerných čísel spotreby vody sa aktualizuje, ak sa zmení spôsob tohto
určovania alebo sa zmenia údaje poskytnuté Producentom, ktoré sú
potrebné na ich určenie, a to odo dňa oznámenia týchto zmien
Producenta Vlastníkovi VK. Oznámenie je Vlastník VK oprávnený
preskúmať a pri následnej fakturácii vychádzať z výsledkov vlastného
preskúmania.
9. Rozdiel medzi uhradenými preddavkovými platbami za opakované
odvedenie odpadových vôd a platbou za skutočne odvedené množstvo
odpadových vôd bude vyrovnaný vo vyúčtovacej faktúre. Prípadný
nedoplatok uhradí Producent v stanovenom termíne splatnosti. Lehota
splatnosti preddavkových platieb za opakované plnenie je stanovená v
zmluve.
10. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné, aby Producent v platobnom
styku uvádzal variabilný symbol a číslo bankového účtu z príslušného
dokladu. Ak Producent jednoznačne neurčí, na úhradu ktorého záväzku
je jeho platba určená, môže byť táto platba použitá Vlastníkom VK na
úhradu najskôr splatného záväzku Producenta.
11. Prípadný preplatok Vlastník VK vráti Producentovi v lehote splatnosti
faktúry za predpokladu, že Producent nemá záväzky u Vlastníka VK. Ak
má Producent peňažné záväzky voči Vlastníkovi VK, preplatok sa
použije na úhradu týchto záväzkov. Preplatok nižší ako 2 € Vlastník VK
vždy použije na úhradu záväzkov Producenta.
12. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na
účet Vlastníka VK.
1.

Článok XIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom
uvedeným v zmluve.
Uzavretím novej zmluvy sa ruší zmluva predchádzajúca.
Producent nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy bez
súhlasu Vlastníka VK. Ak tak Producent urobí, je tento právny úkon vo
vzťahu k Vlastníkovi VK neúčinný. K žiadosti o súhlas Vlastníka VK s
postúpením práv a záväzkov Producent označí právneho nástupcu a deň
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účinnosti postúpenia práv a záväzkov zo zmluvy. Vlastník VK je
oprávnený odmietnuť súhlas s postúpením len z vážnych dôvodov.
Na právne vzťahy osobitne neupravené v zmluve a v týchto VZP sa
primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,
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, príslušné ustanovenia
platného zákona o vodách a všeobecne záväzných právnych predpisov
a STN upravujúcich odvádzanie odpadových vôd VK. Ak je
Producentom fyzická osoba (nepodnikateľ), vzťahujú sa na ňu
ustanovenia Občianskeho zákonníka.
V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VZP alebo zmluvy
dostanú do rozporu so zákonom, iným právnym predpisom alebo
rozhodnutím príslušného štátneho orgánu SR a stanú sa neplatnými,
nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení VZP a zmluvy.
Vlastník VK si vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP, pričom o
zmenách VZP Vlastník VK bezodkladne informuje Producenta na
svojej webovej stránke www.domaniza.sk, úradnej tabuli a na
Obecnom úrade v Domaniži s uvedením dátumu, od ktorého tieto
zmeny nadobúdajú účinnosť.
Tieto VZP boli Vlastníkom VK schválené dňa 31. 07. 2017. VZP
nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.
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