Zmluva č. .........................
o odvádzaní odpadových vôd
(v zmysle Obchodného zákonníka a ostatných
právnych a cenových predpisov)
I. Zmluvné strany
1.

Odvádzateľ: Obec Diakovce (ďalej „obec“)
92581 Diakovce č.118
V zastúpení: Ing. Kristína Jakócsová, starostka
IČO: 00305898
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.,
6607525011/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0066 0752 5046
BIC: UNCRSKBX

2.

Producent:

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

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je odvádzanie splaškových odpadových vôd
prostredníctvom obecnej verejnej kanalizácie, a to za podmienok,
stanovených čl. III tejto zmluvy.
2. Producent sa zaväzuje, že pokiaľ je jeho nehnuteľnosť napojená na
verejnú kanalizáciu, bude vypúšťať odpadové vody z domácnosti do
verejnej kanalizácie.
3. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom
odpadových vôd od producenta do verejnej kanalizácie.
III. Podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie
1. Producent sa zmluvne zaväzuje vypúšťať do verejnej kanalizácie len
splaškové odpadové vody. Nie je prípustné do verejnej kanalizácie
vypúšťať:
-

odpadové vody a látky rádioaktívne, infekčné, jedovaté, výbušné,
horľavé, omamné, horúce (nad 40°C), žieravé a iné, ohrozujúce
zdravie alebo bezpečnosť obsluhy stoky a obyvateľov, ohrozujúce
životné prostredie, narušujúce materiál stoky alebo ČOV a
spôsobujúce prevádzkové problémy na verejnej kanalizácii a ČOV,
napr. vody s vysokým obsahom kalu, alebo také, ktoré sa jestvujúcim
spôsobom nedajú vyčistiť.

-

prakticky čisté vody vo veľkom množstve, ako napr. zrážkové vody zo
striech, dvorov a komunikácii, podzemné vody z miestnej studne,
drenážne vody, vyčistené odpadové vody z inej ČOV alebo vody
z bazéna.

-

odpadové vody zo stravovacích zariadení (príprava a výdaj jedál) nie
je prípustné vypúšťať do verejnej kanalizácie bez predchádzajúceho

predčistenia prostredníctvom vhodného lapača tukov. Vypúšťanie
odpadových vôd zo žúmp priamo do verejnej kanalizácie je
neprípustné.
2. Ďalšie podmienky vypúšťania odpadových vôd, neustanovené touto
zmluvou, sú obsiahnuté v kanalizačnom poriadku verejnej kanalizácie
(v rámci prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie), v zákone
č.442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich
predpisoch.
IV. Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedanie tejto zmluvy o
zmluvy je možné jedine na základe vzájomnej písomnej dohody
obidvoch zmluvných strán, alebo jednostranne pri závažnom porušení
dojednaných podmienok niektorou zo zmluvných strán.
V. Cena, fakturácia a platenie
1. Cenu stočného stanovuje odvádzateľ, a to v súlade s aktuálnym
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Cena stočného sa
stanovuje každý rok, a to najneskoršie do konca roku predchádzajúceho.
2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, stočné sa fakturuje nepriamo, a to na
základe spotreby pitnej vody.
3. Nesplnenie termínu platenia stočného oprávňuje odvádzateľa účtovať
poplatok z omeškania, a to vo výške 0.1% z dlžnej sumy za každý načatý
deň omeškania.
4. Náklady, spojené s užívaním a opravou kanalizačného čerpadla, znáša
na základe Uznesenia OZ č. 02/12122018/A6 zo dňa 13.12.2018 a
aktuálneho cenníka v plnom rozsahu producent.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú včas informovať druhú stranu o zmenách
všetkých náležitostí v tejto zmluve.
2. Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré je v rozpore
s ustanoveniami tejto zmluvy a platnou legislatívou, bude posudzované
a sankcionované v zmysle §40 zákona č.442/2002 Z.z. a neskorších
predpisov.
3. Meniť, prípadne dopĺňať túto zmluvu je možné jedine na základe
vzájomnej dohody oboch strán, a to formou písomných dodatkov k tejto
zmluve, potvrdených podpismi obidvoch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží jeden. Obidve strany sa zaväzujú svoj súhlas so
znením tejto zmluvy potvrdiť svojim podpisom.
V Diakovciach dňa
–––––––––––––––

––––––-–––––––

Odvádzateľ

Producent

