
 

 

 

 

Zmluva  

o odvádzaní odpadových vôd  

uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka  a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 

 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

 

Dodávateľ:  Obec Raslavice, Hlavná 154/30 086 41 Raslavice 
                   Zastúpená starostom obce: Marekom Rakošom. 

                   IČO: 00322521 

                   DIČ: 2020624606  

                   Bankové spojenie: VÚB a. s.,  pobočka Bardejov 

                   IBAN:  SK 59 0200 0000 0000 0192 1522 

                   (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

                   e-mail:  obec@raslavice.sk 
 

 
Producent:   

                  Firma:   Imrich Goliaš -LIANA GOLF, Lopúchovská 734/1, 086 41 Raslavice, 

               Zastúpená  konateľom: Imrichom Goliašom, Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice   

               IČO: 10662766 

               DIČ: 1020703475  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je odvádzanie odpadových vôd z objektu firmy producenta do verejnej 

kanalizácie v správe dodávateľa. 
 

2. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd z kanalizačnej 

prípojky producenta do verejnej kanalizácie. 
 
 

Čl. III 

Cena a platobné podmienky 

  

1. Za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie zaplatí producent dodávateľovi stočné: 

fakturované ceny sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava odvedenej odpadovej 

vody. Do verejnej kanalizácie sa môžu odovzdávať len splaškové odpadové vody z domácností ( resp. 

firmy )  bez vôd z povrchového odtoku.  
 

2. Cena stočného je stanovená  v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

(ďalej len ÚRSO). 
 

3. Odberateľ súhlasí so zmenou ceny stočného jednostranným písomným oznámením dodávateľa pri     

zmene ceny stočného, vykonaného v súlade s reguláciou ceny stočného ÚRSO.  
 

4. Vyúčtovanie stočného vykoná dodávateľ podľa odvedeného množstva odpadovej vody, stanoví sa toto 

množstvo podľa smerných čísel spotreby vody v zmysle vyhl. č. 397/2003 Z. z., alebo technickým 

výpočtom.  
 

 

 



 

 

 

5. Vyúčtovanie vykoná dodávateľ 1 x ročne v mesiaci apríl – máj  príslušného roka samostatným účtovným 

dokladom - faktúrou, v ktorom bude určená aj splatnosť stočného (nie menej ako 14 dní od doručenia 

vyúčtovania). 
 

6. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania určenej sumy na účet dodávateľa alebo zaplatenie dlžnej sumy do 

pokladne dodávateľa. V prípade omeškania platby stočného je dodávateľ oprávnený vyúčtovať 

odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

7. V prípade, ak producent neuhradí stočné do 30 dní po lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený prerušiť 

producentovi odvádzanie odpadových vôd v zmysle § 32 zákona č.442/2002 Z. z. v platnom znení.  
 

 

Čl. IV 

Základné údaje o odvádzaní odpadových vôd 
 

1. Miesto produkcie odpadových vôd: 

Názov 

firmy 
Imrich Goliaš -LIANA GOLF 

Ulica Lopúchovská Súpisné č. 734/1   

Obec Raslavice pošta Raslavice PSČ 086 41 
 

 

2. Výpočet výšky stočného bude určený v súlade so znením ustanovenia § 9 Určovanie množstva 

odpadových vôd odvedených verejnou kanalizáciou Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raslavice č. 

5/2019 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Raslavice. 
 
     
 

Čl. V 

Ďalšie dojednania 
 

1. Producent je povinný: 

a) zabezpečiť vybudovanie kanalizačnej prípojky tak, aby boli splnené technické podmienky určené 

prevádzkovateľom, najmä miesta a spôsobu pripojenia, 

b) uzatvoriť s dodávateľom zmluvu o odvádzaní odpadových vôd, 

c) vypúšťať do verejnej kanalizácie iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce 

prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, 

d) vykonať podľa pokynov dodávateľa úpravy na kanalizačnej prípojke, ak sa producent rozhodne osadiť 

meradlo na kanalizačnú prípojku pre nehnuteľnosť, z ktorej sa odvádzanie odpadových vôd nemeralo, 

e) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady, 

f) bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou, 

g) nahlásiť dodávateľovi vypúšťanie odpadových vôd z iných zdrojov, 

h) umožniť vstup dodávateľa na svoje nehnuteľnosti v rozsahu stanovenom v § 20 zák. č.442/2002 Z. z. 

v platnom znení. 
 

2. Producent v prípade neohlásenia ukončenia vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie  

zodpovedá dodávateľovi za všetky škody, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto dôvodu.  
 

3. V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25 zák. č.442/2002 

Z. z. v platnom znení, alebo porušenia ustanovení tejto zmluvy, môže dodávateľ požadovať zaplatenie 

zmluvnej pokuty producentom v súlade s § 584 a nasl. Občianskeho zákonníka do výšky 663 €, pričom 

zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody.  
 

4. Bez súhlasu dodávateľa nesmie producent umožniť vypúšťanie odpadových vôd inej fyzickej alebo 

právnickej osobe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Čl. VI 

Záverečné dojednania 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 

  zmluvnými stranami. 
 

2. Zmluva zaniká: 

a) na základe odhlášky producenta, ktorá musí obsahovať aj číslo prod. miesta, stav meradla (ak je 

osadené), dátum ukončenia odberu, náklady súvisiace s odpojením od verejnej kanalizácie hradí 

producent, 

b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán; výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od 1. 

dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede, 

c) odstúpením dodávateľa od zmluvy z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných podmienok.  
 

3. Producent súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby dodávateľa. 
 

4. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Zároveň prehlasujú, že si zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 

podmienok. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dodávateľ aj producent obdrží jedno vyhotovenie 

zmluvy. 

 
 

 

 

V Raslaviciach  dňa 10.8.2021  

 

 

 

 

 

 

 

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

                     za dodávateľa                                                                                        za producenta 

         Marek Rakoš – starosta obce                                                                                            
 

 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV 

 

 

Producent poskytuje súhlas podľa  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním údajov, ktoré boli získané za účelom uzavretia 

zmluvy dodávateľovi, ktorým je Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice. Dodávateľ zaručuje 

producentovi, že tento súhlas môže producent kedykoľvek odvolať. Písomne spracúvané údaje a osobné 

údaje nebude dodávateľ sprístupňovať tretej osobe. Producent svojím podpisom potvrdzuje, že osobné údaje 

poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. 

 

 

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

                                                                                                                        za producenta 

 

 

 

       


