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Zmluva
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

č. 2/2022/ČOV
č. lll/ON-2022 (číslo u producenta)

Prevádzkovateľ : Obec Malý Šariš,
Malý Šariš 104, 080 01 Prešov
IČO : 00327441 
DIČ: 2020543239

(ďalej v texte len „prevádzkovateľ“)
a

Producent: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO : 00151866 
DIČ : 2020571520 

(ďalej v texte len „producent“)

uzatvárajú túto zmluvu o odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku v 
zmysle zákona č. 442/2002 Z .z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách

(ďalej v texte len „zmluva“)

ČI. I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa verejnej kanalizácie odvádzať a čistiť 
odpadové vody a vody z povrchového odtoku produkované producentom odpadových vôd 
a záväzok producenta platiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie za to dojednanú 
odplatu - stočné. Producent sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky dojednané v 
nasledujúcich ustanoveniach zmluvy ako aj všetky zákonné podmienky vypúšťania 
odpadových vôd dané zákonom 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 (ďalej len „ zákon č. 442/2002 Z .z.) a jeho vykonávacími predpismi.

2. Prevádzkovateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
3. Producent odpadu je napojený na verejnú kanalizáciu prípojkou umiestenou na pozemku 

pare. č.297/2 v katastrálnom území Malý Šariš, obec Malý Šariš, okres Prešov, vedenom 
katastrálnym odborom Okresného úradu Prešov na liste vlastníctva č. 1218 vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej farnosti Nanebovzatia Panny Márie, Župčany 432.

ČI. II.
Povinnosti producenta a prevádzkovateľa

1. Producent sa zaväzuje vypúšťať do kanalizačnej siete odpadové vody v koncentračných 
a bilančných hodnotách uvedených v čl. II bod 2 tejto zmluvy. Určenie množstva 
odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je obsahom čl. III. tejto zmluvy.

2. Producent nesmie do kanalizácie vypúšťať tieto látky :
a) nafta a ropné látky,
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b) rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť pracovníkov 
prevádzkovateľa obsluhujúcich kanalizačnú sieť a ČOV,

c) látky narušujúce materiál stokovej siete a zariadenie ČOV,
d) látky a predmety spôsobujúce prevádzkové nedostatky alebo poruchy v prietoku 

stokovej siete alebo ohrozujúce prevádzku stokovej siete a ČOV,
e) horľavé alebo výbušné látky,
f) žieraviny, jedy, pesticídy a im podobné látky,
g) ďalšie látky, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu kanalizácie, alebo zariadenia ČOV 

alebo k narušeniu jej prevádzky.
3. Producent v prípade, že vykoná opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy alebo iné stavebné 

práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenie stokovej siete, je povinný po dohode s 
prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, 
vstupov šachiet, uzáverov a iných objektov a zariadení kanalizácie novému stavu.

4. Producent, ktorý poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy a všeobecne 
záväzných predpisov zodpovedá za škodu tým spôsobenú podľa § 420 a nasl. 
Občianskeho zákonníka.

5. Producent je ďalej podľa § 26 zákona č. 442/2002 Z. z. povinný
a) dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej 

kanalizácie,
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na 

nehnuteľnosť pripojenú na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej 
funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby 
alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných 
odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky a 
poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,

c) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré 
môžu mať vplyv na zmeny v odvádzaní a čistení odpadových vôd,

d) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na kanalizačnej prípojke vrátane poruchy 
na meradle,

e) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému 
neoprávnenému zásahu na meradle,

f) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä 
neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo 
umiestnené,

g) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie,

h) oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený
a) v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, 

zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv 
a údržby verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, kanalizačných prípojok vrátane 
potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,

b) odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce 
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných 
kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po 
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ,

c) umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v 
riadnom stave.
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7. Prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil 
škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu 
možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť užívateľa nehnuteľnosti 
najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havárie alebo 
poruchy verejnej kanalizácie, táto lehota sa nemusí dodržať. V takom prípade o tom 
prevádzkovateľ užívateľa bezodkladne upovedomí.

8. Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do 
pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu 
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je 
možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný 
vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere 
obmedzenia využívania nehnuteľnosti.

9. Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa obmedzený v 
obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie 
užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka 
verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania 
nehnuteľnosti. Ak vlastník verejnej kanalizácie nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže 
vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď 
uplatnil nárok u vlastníka verejnej kanalizácie.

10. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g) ak zariadenie producenta odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými 

technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo 
majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v 
odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových vôd,

h) ak neumožní producent prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo ku kanalizačnej 
prípojke,

i) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky,
j) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo 

na svojej kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie 
byť kratšia ako tri dni,

k) pri preukázaní neoprávneného vypúšťania odpadových vôd,
l) v prípade nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti,
m) v prípade neplnenia iných povinností producentom, ktoré mu vyplývajú z tohto 

zákona, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku 
verejnej kanalizácie alebo zo zmluvy uzavretej s vlastníkom verejnej kanalizácie,

n) pri poruche na kanalizačnej prípojke v prípade, ak je kanalizačná prípojka majetkom 
vlastníka verejnej kanalizácie,

o) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.
11. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný:

a) prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne 
záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie, 
podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov 
verejnej správy,
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b) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie,
c) bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu,
d) bezodplatne stanoviť technické podmienky zriaďovania alebo odstraňovania 

kanalizačnej prípojky,
e) poskytnúť za odplatu technické podklady na zriaďovanie alebo odstraňovanie 

kanalizačnej prípojky,
í) vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných 

domov, sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo 
výrobnom procese fyzických osôb alebo právnických osôb z hľadiska požiadaviek na 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa vyžiadania, 

g) na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku 
podzemného potrubia verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa 
vyžiadania alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do siedmich dní odo dňa vyžiadania.

12. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie:
a) je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na 

vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú 
prevádzku verejnej kanalizácie; inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým 
spôsobil,

b) rozhoduje o mieste pripojenia kanalizačnej prípojky, o umiestnení meradla na 
kanalizačnej prípojke a o umiestnení revíznej kanalizačnej šachty a určuje technické 
podmienky,

c) má právo na úhradu za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (ďalej 
len "stočné), ak sa nedohodne, že stočné sa platí vlastníkovi verejnej kanalizácie.

13. Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na 
cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej 
kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania 
kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia 
technického stavu kanalizačnej prípojky.

ČI. III.
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd

Mnošstvo odpadových vôd sa nemeria a tvorí ich len voda odobratá zo studne, na ktorú je 
objekt producenta napojený

Odpadová voda vypúšťaná producentom do verejnej kanalizácie je tvorená len vodou 
odobratou zo studne, na ktorú je objekt napojený. Množstvo odobratej vody je merané 
meradlom a je určené odpočtom meradla. Množstvo odpadovej vody vypustenej do 
kanalizačnej siete sa teda určí odpočtom meradla vody odobratej zo studne. Producent 
oznámi množstvo meranej spotreby na výzvu prevádzkovateľa k termínu 31.12. príslušného 
kalendárneho roka, prípadne umožní odpočet lx ročne za prítomnosti zodpovedného 
pracovníka prevádzkovateľa a producenta.

ČI. IV.
Cena za odvádzanie odpadových vôd - stočné

1. Prevádzkovateľ a producent sa dohodli na stočnom vo výške 0,86,- €/ za 1 m3 
odvádzaného množstva odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku. Táto cena je v 
súlade s cenovými predpismi a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
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2. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zvýšeniu ceny stočného Úradom pre 
reguláciu sieťových odvetví cena stočného dohodnutá v čl. IV. bod 1 zmluvy sa zvýši na 
cenu odsúhlasenú Obecným zastupiteľstvom Malý Šariš, a ktorá nesmie prekročiť 
maximálne určenú cenu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

3. Podkladom pre zaplatenie stočného je faktúra prevádzkovateľa. Splatnosť faktúry je 15 
dní od jej vystavenia, pričom sa má za to, že faktúra je producentovi doručená tretí deň po 
odovzdaní na poštovú prepravu. V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti si 
zmluvné strany dojednávajú úroky z omeškania vo výške 10 % z dlžnej sumy za rok.

4. Fakturačným obdobím pre vyúčtovanie stočného je kalendárny rok. Prevádzkovateľ 
vystaví faktúru za odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou za uplynulý rok najneskôr do 30 
dní od konca predchádzajúceho kalendárneho roka.

5. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi účastníkmi v priebehu 
kalendárneho roka, vykoná sa vyúčtovanie za odvedené odpadové vody podľa spotreby 
určenej podľa čl. III. zmluvy ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu:
- podľa odpočtu meradla.

Čl. V.
Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému 
dňu alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu s 
výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre 
prevádzkovateľa a dva pre producenta.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR.

3. Zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zverejnenie dohody v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
zabezpečí producent.

4. Prevádzkovateľ a producent si túto zmluvu prečítali, zodpovedá ich vážnej, slobodnej 
vôli, prejav ich voleje určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Malom Šariši dňa .^Ú..ÚÚ..ť.Ú;..ŕrr.

prevádzkovateľ




