
Zmluva Č. 02/2023
o odvádzaní odpadových vód verejnou kanalizáciou v obci BELADICE

PREVÁDZKOVATEU:
Obec BELADJCE - ako vlastnil‘ verejnej kanalizácie a ČOV:
Gaštanová 167
951 75 Beladice
IČO: 00307769
DIČ: 2021037843
v zastúpení: PhDr. Žáčik Mário, starosta
a
PRODUCENT odpadových vód . objednávatel‘:
Martin SLAZINIK

. ako vlastnil‘ nehnuteľnosti napojenej na verejnú kanalizáciu (ďalej len „VK“)

Čl.‘.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vůd z nehnutel‘ností vo vlastníctve
objednávateľa nachádzajúcich sa v obci Beladice.

Či. ii.
Odvádzanie odpadových vód

Odvádzanie odpadových vód je splnené vtokom odpadových vód vypúšťaných zo
zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
Vlastník verejnej kanalizácie sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
zabezpečiť odvádzanie odpadových vód producenta od miesta zaústenia jeho kanalizačnej
prípojky do verejnej kanalizácie.
Producent sa zaväzuje odpadové vody v požadovanej kvalite do verejnej kanalizácie vypustiť
a zaplatiť vlastníkovi verejnej kanalizácie za pinenie predrnetu tejto zmluvy.
Vypúšťanie odpadových vód musí byť v súlade s platnou legislatívou.
Do verejnej kanalizácie je neprípustné odvádzať látky, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody
(horľavé a výbušné látky, otravné zmesi, žieraviny, zvyšky chemikálií, dažďová voda zo striech
a spevnených plóch, močovina a tvrdé predmety, ktoré můžu spůsobiť upchatie kanalizácie).

Či. III.
Stanovenie množstva odkanalizovanej vody (stočné)

Množstvo odkanalizovanej vody je stanovené paušálom podľa smerných čísel
stanovených v súlade s * 28 a * 29 ods.9 zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach.

Či. Iv.
Určenie ceny stočného a spósob platby

Za odvádzanie odpadových vód verejnou kanalizáciou platí producent odpadových vód
prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné. Výška stočného je na základe rozhodnutia



Úradu pre reguláciu sieťových odvetví určená Všeobecne záväzným nariadením obce Beladice
(ďalej len VZN).
Ak počas trvania zmluvného vzťahu dójde k zmene ceny stočného určenej Uradom pre
reguláciu sieťových odvetví a následne prijatým uznesením obecného zastupiteľstva, prípadne
mým právnym predpisom, novů cenu je producent povinný akceptovat‘.

či. V.
Osobitné dojednania

Objednávaterovi bez súhlasu vlastníka je zakázané zasahovať do zariadenia obce t.j. do
verejnej kanalizácie.
Objednávateľ zodpovedá za vlastné kanalizačné rozvody a kanalizačnú prípojku až Po bod
napojenia objednávatera na verejnú kanalizáciu.
Vlastník alebo prevádzkovater verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody vzniknuté pri
obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vád z dóvodu mimoriadnej udalosti, pre
ktorú je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vád obmedziť alebo prerušiť.
V prípade prerušenia odberu odpadových vád z dávodu havárie a vykonávania opráv verejnej
obecnej kanalizácie alebo COV, ktoré bránia odvádzaniu odpadových vád objednávateľa, je
tento povinný obmedziť produkciu odpadových vád Po dobu opravy na nevyhnutné minimum.
Upozornenie o takomto stave bude oznámené miestnym rozhlasom.
Pri skončení vypúšt‘ania odpadových vád je objednávatel‘ povinný vo vlastnom záujme
písomnou výpoveďou oznámiť ukončenie vypúšťania odpadových vád.

či.VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnost‘ dňom jej podpísania
oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluvu možno menit‘ a doplňať formou písomného dodatku podpísaného zmluvnými
stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží Po
jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvorili
dobrovoľne, slobodne, vážne a bez prítomnosti tiesne.

V Beladiciach, dňa 27.01.2023

za vlastníka verejnei kan ;~cie~ producent splaškových
odpadových vád:


