
Príloha č. 3: Vzor zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - rozhodujúci producent odpadových vôd 

ZMLUVA č:  .............. /..............  
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami 
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 znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva“) medzi: 

 
 

Článok I. – Zmluvné strany 

1. Obchodné meno:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo:  Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Registrácia:  v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 705/S 
Za ktorú konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s. 
   Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 
IČO:   36 056 006 
IČ DPH:   SK2020095726 
Osoby oprávnené konať vo veciach technických: riaditeľ technického odboru a ním určené osoby  
Osoby oprávnené konať vo veciach právnych: vedúca organizačno-právneho odd. a ňou určené osoby 

(ďalej aj len „Vlastník verejnej kanalizácie“) 
 

a 

2. Obchodné meno:  <Údaje budú doplnené po výbere prevádzkovateľa verejnej kanalizácie> 
Sídlo:   
Registrácia:   
Za ktorú koná:  
IČO:    
IČ DPH:    
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy:  
Adresa pre poštový styk: 

(ďalej aj len „Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie“) 
 

3. Obchodné meno:  Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 
Sídlo:  SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina 
Registrácia:  v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 6363/S 
Za ktorú koná: Ing. Sven Harman, konateľ spoločnosti s r.o. 
IČO:   36 040 690 
IČ DPH:   SK2020088290 
Bankové spojenie:  ................................................. 
Číslo účtu IBAN: ................................................. 

(ďalej aj len „Producent“) 

(Vlastník verejnej kanalizácie, Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a Producent ďalej spoločne pre účely zmluvy aj len 
„zmluvné strany“ a/alebo „účastníci zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
 

Článok II. – Preambula 

1. Vlastník verejnej kanalizácie zabezpečil realizáciu stavby „Očová, Zvolenská Slatina – Odvedenie a čistenie 
odpadových vôd“, ktorá bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia; prioritná 
os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry; špecifický 
cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO. 
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2. Vlastník verejnej kanalizácie, ako prijímateľ poskytnutého nenávratného finančného príspevku, sa zaviazal zabezpečiť 
prevádzkovanie tejto verejnej kanalizácie spolu s existujúcou kanalizačnou infraštruktúrou v aglomeráciách Očová a 
Zvolenská Slatina prostredníctvom prevádzkovej spoločnosti s účasťou súkromného kapitálu. Vlastník verejnej 
kanalizácie vykonal výber prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v súlade s platnými právnymi predpismi a následne 
podľa ustanovenia § 16 ods. 3 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 znení neskorších predpisov (ďalej aj len 
„Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“) uzatvoril písomnú zmluvu s Prevádzkovateľom 
verejnej kanalizácie oprávneným podľa ustanovenia § 5 tohto zákona na prevádzkovanie verejnej kanalizácie II. 
kategórie. 

3. Vzhľadom na Podmienky pre prevádzkové zmluvy v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia je 
prevádzková zmluva na prevádzkovanie verejnej kanalizácie uzatvorená na dobu určitú; z tohto dôvodu sa Vlastník 
verejnej kanalizácie a Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd 
verejnou kanalizáciou s Producentom, aby v prípade predčasného ukončenia prevádzkovej zmluvy medzi nimi bolo 
zabezpečené plynulé odvádzanie odpadových vôd od Producenta. 

 
 

Článok III. – Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri odvádzaní odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou. 

2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie sa zaväzuje odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a Producent sa mu za 
to zaväzuje zaplatiť odplatu. 

3. Vlastník verejnej kanalizácie v záujem zabezpečenia plynulého odvádzania odpadových vôd z celej obce Zvolenská 
Slatina zabezpečil vypracovanie Posúdenia kapacity ČOV Zvolenská Slatina z 11/2019 spoločnosťou PRESTA spol. s 
r.o., Račianska 151, 831 05 Bratislava, IČO: 35 843 365, spracovateľ Ing. Oto Tkáčov, PhD., autorizovaný stavebný 
inžinier pod č. 2351*Z*A2. Z Posúdenia kapacity ČOV Zvolenská Slatina vyplýva maximálne množstvo a maximálne 
koncentračné limity odpadových vôd, ktoré bude počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy možné od Producenta odviesť 
pri plnom zaťažení ČOV, na hrane jej kapacitného zaťaženia. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že sa 
s predmetným Posúdením kapacity ČOV Zvolenská Slatina oboznámili a voči jeho záverom nemajú žiadne námietky. 

4. Producent výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade nedodržania svojich povinností podľa tejto Zmluvy dôjde 
k preťaženiu ČOV Zvolenská Slatina majúce za následok čo i len jej čiastočnú nefunkčnosť, je poskytovateľ 
nenávratného finančné príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-
SC121/122-2015/17 zo dňa 21.03.2016 oprávnený žiadať od Vlastníka verejnej kanalizácie vrátenie tohto príspevku 
alebo jeho časti. 

5. Vzhľadom na to, že zmluvné strany tejto Zmluvy zhodne vyhlasujú, že nemajú záujem na ohrození ich 
majetkových a investičných zámerov a záujmov, a prejavili vôľu strety svojich záujmov usporiadať vzájomným 
konsenzom dobromyseľne a neodvolateľne tak, aby v budúcnosti už tieto medzi stranami sporné neboli 
dohodli sa na maximálnom množstve Producentom vypúšťaných odpadových vôd, maximálnych 
koncentračných limitoch Producentom vypúšťaných odpadových vôd a spôsobe kontroly kvality Producentom 
vypúšťaných odpadových vôd. 

 
 

Článok IV. – Základné technické údaje odberného miesta  
a spôsob určenia množstva odvedenej odpadovej vody 

1. Vzťah Producenta k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu (t.j. odbernému miestu): 

1. vlastník nehnuteľnosti1: 

Vlastníctvo nehnuteľnosti je výlučné / podielové2 

Kat. územie: ................................... LV č.: ................................... Súp. č. / parc. č.3: ................................... 

2. nájomca4: 

                                                 
1 Nehodiace sa preškrtnúť. 
2 Nehodiace sa preškrtnúť. 
3 Nehodiace sa preškrtnúť. 
4 Nehodiace sa preškrtnúť. 
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Nájomná zmluva č. ................................... zo dňa ...................................  

2. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie sa zaväzuje zabezpečiť predmet Zmluvy pre odberné miesto: 

Adresa odberu:   ................................................. 

Názov odberu:   ................................................. 

Technické číslo odberu:   .................................................  

Evidenčné číslo odberu:  ................................................. 

Odber vody:    z verejného vodovodu / z iných zdrojov5 

Odpočtový cyklus:   ................................................. 

Účel využitia:   ................................................. 

Počet prevádzkových dní v roku: ................................... dní 

Pracovná doba:   ................................... hod./deň 

3. Určenie množstva odvedených odpadových vôd: 

- určeným meradlom Producenta – kazetový merný objekt Badger Meter Slovakia s prietokomerom FloSonic s 
ultrazvukovým  senzorom EchoPod DL 10. 

4. Na základe vyhlásení uvedených v ustanovení článku III. tejto Zmluvy môže Producent do verejnej kanalizácie 
vypúšťať odpadové vody v nasledovnom maximálnom množstve: 

 max v m3 / rok max v m3 / deň l / s 

  80  

Producent výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že podľa tejto Zmluvy nie je oprávnený vypustiť odpadové vody vo 
väčšom množstve, ako je dohodnuté v tomto bode Zmluvy. Zároveň sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade, 
ak Producent vypustí odpadové vody vo väčšom množstve, ako je dohodnuté v tejto Zmluve považuje sa to za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Producenta s povinnosťou Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
a Vlastníka verejnej kanalizácie odstúpiť od tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zároveň v tomto prípade 
preruší odvádzanie odpadových vôd od Producenta na trvalo. Právo Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a/alebo 
Vlastníka verejnej kanalizácie na náhradu škody v plnej výške týmto nie je dotknuté. 

5. Zmluvné strany sa ďalej výslovne dohodli, že odpadová voda z prevádzky Producenta nesmie byť vypúšťaná nárazovo, 
ale tak aby hodinové maximum bolo maximálne v množstve 1,2 násobku priemernej produkcie odpadových vôd, čo 
predstavuje pri dvojzmennej prevádzke Qhmax = 80 / 16 * 1,2 = 6 m3/h. 

6. Hodnotené obdobie je: rok – 12 za sebou nasledujúcich odpočtových mesiacov. 

7. Meranie množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd z prevádzky Producenta do verejnej kanalizácie je 
zabezpečené úradne overeným meradlom inštalovaným v šachte pred zaústením do verejnej kanalizácie v areáli 
Producenta. Producent je povinný zabezpečiť, aby meradlo malo po celú dobu trvania zmluvného vzťahu platný 
certifikát o overení v zmysle platných právnych predpisov v oblasti metrológie. Kontrolu aktuálneho množstva 
vypúšťaných odpadových vôd od Producenta úradným overeným meradlom vykonáva Prevádzkovateľ verejnej 
kanalizácie prostredníctvom diaľkového prenosu dát.  

Špecifikácia meradla: kazetový merný objekt Badger Meter Slovakia s prietokomerom FloSonic s ultrazvukovým  
senzorom EchoPod DL 10 

8. Na základe vyhlásení uvedených v ustanovení článku III. tejto Zmluvy môže Producent vypustiť do verejnej kanalizácie 
len také odpadové vody, ktoré neprekročia nasledovné maximálne koncentračné limity: 

Ukazovateľ Maximálne koncentračné hodnoty                                                      
mg/l 

BSK5 
1 500 

CHSK 
3 000 

Ncelk 
100 

                                                 
5 Nehodiace sa preškrtnúť. 
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Pcelk 
20 

RL 
700 

NL 
900 

Tuky 
50 

pH 
6,5 – 8 

Producent výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že podľa tejto Zmluvy nie je oprávnený vypustiť odpadové vody, v 
ktorých je koncentračná hodnota ktoréhokoľvek z ukazovateľov znečistenia vyššia ako maximálny koncentračný limit 
uvedený v tomto bode Zmluvy. Zároveň sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade, ak Producent vypustí 
odpadové vody, v ktorých je koncentračná hodnota ktoréhokoľvek z ukazovateľov znečistenia vyššia ako maximálny 
koncentračný limit uvedený v tejto Zmluve považuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Producenta 
s povinnosťou Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a Vlastníka verejnej kanalizácie odstúpiť od tejto Zmluvy. 
Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zároveň v tomto prípade preruší odvádzanie odpadových vôd od Producenta na 
trvalo. Právo Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a/alebo Vlastníka verejnej kanalizácie na náhradu škody v plnej 
výške týmto nie je dotknuté. 

9. Maximálna teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste plnenia 40 °C. 

10. Zmluvnými stranami dohodnuté najvyššie prípustné miery všetkých ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 
vypúšťaných do verejnej kanalizácie musia byť dodržané v šachte pred zaústením do verejnej kanalizácie v areáli 
Producenta, resp. v šachte verejnej kanalizácie umiestnenej bezprostredne za zaústením kanalizačnej prípojky 
Producenta do verejnej kanalizácie. 

11. Producent je povinný všetky zmeny charakteru odpadových vôd bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi verejnej 
kanalizácie. 

12. Pri vzniku havárie na zariadeniach Producenta je Producent povinný bezodkladne nahlásiť havarijný stav 
Prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie na telefónne číslo ................................... a vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zníženie dopadu havárie na prevádzku verejnej kanalizácie a/alebo ČOV. 

 
 

Článok V. – Spôsob kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd 

1. Miesto odberu vzorky: v šachte pred zaústením do verejnej kanalizácie v areáli Producenta, resp. v šachte verejnej 
kanalizácie umiestnenej bezprostredne za zaústením kanalizačnej prípojky Producenta do verejnej kanalizácie. 

2. Spôsob vykonávania  kontroly: náhodne 

3. Druh vzorky: 16-hodinová zlievaná vzorka získaná zlievaním minimálne 16 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek 
odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 16 hodín pracovnej doby Producenta6, resp. bodová vzorka. 

4. Početnosť odberov a intervaly odberu vzoriek: 24x za rok, 2x za kalendárny mesiac 

5. Producent zaväzuje zabezpečiť neobmedzený prístup k šachte pred zaústením do verejnej kanalizácie v areáli 
Producenta pre zamestnancov Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a/alebo Vlastníka verejnej kanalizácie. V prípade, 
ak bude prístup k šachte pred zaústením do verejnej kanalizácie v areáli Producenta pre zamestnancov 
Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a/alebo Vlastníka verejnej kanalizácie akýmkoľvek spôsobom obmedzený sú 
oprávnení vykonať odber vzoriek v šachte verejnej kanalizácie umiestnenej bezprostredne za zaústením kanalizačnej 
prípojky Producenta do verejnej kanalizácie. 

6. Producent je povinný kontrolovať dodržiavanie najvyšších koncentračných hodnôt. Kvalifikovaná bodová vzorka a 
koncentračná zlievaná vzorka odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sú v tomto prípade určené 
rovnako, tak ako je uvedené v tabuľke v článku IV. bod 8. tejto Zmluvy. Výsledky laboratórnych rozborov je povinný 
posielať Prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca. Dodržanie tohto termínu 
je rozhodujúce pre riadne splnenie podmienky podľa prvej vety tohto bodu.  

                                                 
6 V prípade, ak bude pracovná doba uvedená v článku IV. bod 2. tejto Zmluvy 24-hodinová, bude druh vzorky v tomto 

bode: 24-hodinová zlievaná vzorka získaná zlievaním minimálne 12 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných 

v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín, resp. bodová vzorka. 
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7. Ak má Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a/alebo Vlastník verejnej kanalizácie podozrenie, že Producent prekračuje 
dohodnuté najvyššie koncentračné limity alebo že vypúšťa látky, ktoré sa nesmú vypúšťať do verejnej kanalizácie 
uvedené v Zmluve alebo Všeobecných obchodných podmienkach odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, 
je Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný vykonať v ktoromkoľvek čase, a to aj bez predchádzajúceho 
upozornenia a informovania Producenta, odber vzoriek v šachte podľa článku V. bod 1. tejto Zmluvy. Producent (alebo 
jeho poverený zástupca/pracovník prítomný v čase náhodnej kontroly) má právo zúčastniť sa vykonávanej kontroly. Ak 
svoje právo nevyužije, alebo sa odmietne kontroly zúčastniť, je Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie oprávnený vykonať 
odber vzorky bez účasti pracovníka Producenta. Na prípadné námietky Producenta z titulu neúčasti pri odbere vzorky 
sa neprihliada. 

8. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zisťuje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd podľa odobratých vzoriek. Podiel 
vzorky z každého odberu odovzdá Prevádzkovateľ bez meškania do vhodných vzorkovní Producenta, s ktorým spíše 
protokol o odbere vzoriek, v ktorom dohodne, kto a ako vykoná chemický rozbor, ktorý bude pre prípad sporu záväzný 
pre zmluvné strany. Všetky vzorky sa musia starostlivo označiť, aby sa nemohli medzi sebou zameniť s inou vzorkou. 
Odobraté vzorky sa opatria pečiatkou Producenta a Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, podpismi osôb, ktoré sa 
odberu vzoriek zúčastnili. 

9. Ak výsledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých koncentračných limitov v ktoromkoľvek ukazovateli 
znečistenia, náklady spojené s vykonaním kontroly podľa aktuálneho cenníka Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
zaplatí Producent na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Lehota splatnosti faktúry je 14 
dní, počítaná od jej doručenia. Za meškanie s úhradou faktúry zaplatí Producent Prevádzkovateľovi verejnej 
kanalizácie úrok z omeškania podľa príslušných právnych predpisov. 

10. Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je: 

a) vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s touto Zmluvou, 

b) vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej 
kanalizácie, 

c) vypúšťanie  odpadových vôd v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, 

d) vypúšťanie odpadových vôd s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa 
verejnej kanalizácie, 

e) vypúšťanie odpadových vôd s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo 
zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné, 

f) vypúšťanie odpadových vôd s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej 
manipulácii. 

11. Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa bodu 11. tohto článku Zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Producenta.  

12. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade vzniku prevádzkových problémov verejnej kanalizácie alebo na ČOV 
Zvolenská Slatina (zápach, korózia materiálov a pod.) evidentne spôsobených vypúšťaním odpadových vôd 
Producenta, budú zmluvnými stranami dohodnuté opatrenia na odstránenie týchto problémov. Náklady spojené 
s realizáciou dohodnutých opatrení sa zaväzuje znášať Producent. Nečinnosť Producenta pri odstránení 
prevádzkových problémov verejnej kanalizácie alebo na ČOV Zvolenská Slatina evidentne spôsobených vypúšťaním 
odpadových vôd Producenta sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Producenta.  

13. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak vypúšťaním odpadových vôd Producenta dôjde zo strany správcu toku 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik k spoplatneniu vypúšťania odpadových vôd na výusti 
z ČOV Zvolenská Slatina v ukazovateľoch nad rámec povolenia na osobitné užívanie vôd platného v čase podpisu tejto 
Zmluvy, náklady na tieto poplatky znáša Producent. 

14. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak vypúšťaním odpadových vôd Producenta dôjde na základe požiadavky 
správcu toku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik k zmene aktuálneho povolenia na osobitné 
užívanie vôd na výusti z ČOV Zvolenská Slatina a táto zmena zvýši prevádzkové náklady Prevádzkovateľa verejnej 
kanalizácie (napr. rozšírenie početnosti odberov vzoriek alebo rozsahu sledovaných ukazovateľov), tieto zvýšené 
náklady bude znášať Producent. 
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Článok VI. – Cena a platobné podmienky 

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia 
Producenta do verejnej kanalizácie. 

2. Cena stočného za 1 m3 odvedenej splaškovej odpadovej vody (bez DPH) je stanovená rozhodnutím Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví podľa zákona č. 250/2012 Z. z.o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov a aktuálnou Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou. Aktuálna cena stočného je zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
................................... a je taktiež k nahliadnutiu u Vlastníka verejnej kanalizácie. DPH je fakturovaná v zmysle platných 
právnych predpisov. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Producent vyhlasuje, že je oboznámený s priemernými koncentračnými 
hodnotami splaškovej odpadovej vody pre účely fakturácie stočného, ktoré sú nasledovné: 

Ukazovateľ Priemerné koncentračné hodnoty splaškovej 
odpadovej vody                                                    

mg/l 

BSK5 
250 

CHSK 
520 

Ncelk 
50 

Pcelk 
10 

RL 
600 

NL 
300 

Tuky 
50 

pH 
6,5 – 8,5 

3. Producent sa zaväzuje platiť Prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie za plnenie poskytnuté podľa tejto Zmluvy aktuálne 
platnú cenu v čase plnenia za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach odvádzania 
odpadových vôd. 

4. Spôsob a splatnosť platenia faktúr: 

- prevodný príkaz 

Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry 

5. Spôsob a splatnosť vrátenia preplatku: 

- prevodný príkaz na číslo účtu IBAN: ................................... 

Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcej faktúry 
 
 

Článok VII. – Čas plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluvné strany sa záujme zabezpečenia plynulého odvádzania odpadových vôd od Producenta počas celého trvania 
tejto Zmluvy dohodli, že v prípade akéhokoľvek ukončenia prevádzkovej zmluvy medzi Vlastníkom verejnej kanalizácie 
a Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie sa všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie z tejto 
Zmluvy budú považovať za postúpené na Vlastníka verejnej kanalizácie. Vlastník verejnej kanalizácie bez zbytočného 
odkladu písomne oznámi Producentovi, že došlo k tomuto postúpeniu. 

 
 

Článok VIII. – Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že bežná prevádzková komunikácia telefonickou alebo elektronickou formou bude 
prebiehať medzi Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a Producentom prostredníctvom nasledovných osôb na strane 
Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie: ..................................., tel.č.: ..................................., e-mail: 
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...................................; a na strane Producenta ..................................., tel.č.: ..................................., e-mail: 

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

2. Producent prehlasuje, že ku dňu podpísania tejto Zmluvy nie je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov a súčasne prehlasuje, že nie je povinný túto Zmluvu podľa predmetného zákona zverejniť. 

3. Producent prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy je subjektom verejného práva v zmysle ustanovenia § 261 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť odo dňa písomného potvrdenia funkčnosti 
zariadenia podľa ustanovenia článku IV. bod 3. tejto Zmluvy Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.  

5. V prípade, že odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou so súhlasom Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie 
a Vlastníka verejnej kanalizácie fakticky nastalo pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, Producent 
sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnuté plnenie na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

6. Ostatné práva a povinnosti Producenta a Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie upravujú Všeobecné obchodné 
podmienky odvádzania odpadových vôd, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je 
oprávnený jednostranne meniť  tieto Všeobecné obchodné podmienky a to tak aby práva a povinnosti zmluvných strán 
uvedené v tejto Zmluve neboli nijako dotknuté. Platnosť Všeobecných obchodných podmienok zaniká účinnosťou 
nových Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ upovedomí Producenta o nových, resp. zmenených 
Všeobecných obchodných podmienkach pred ich účinnosťou prostredníctvom ich zverejnenia na webovom sídle 
Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie .................................... Producent svojím podpisom potvrdzuje, že bol 
oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj správnosť ním poskytnutých údajov. 

7. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami 
dohodnutými obidvomi zmluvnými stranami. 

8. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom jej vyhotovení. 

 
Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky odvádzania odpadových vôd 
  Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti 
  Aktuálny výpis z obchodného registra  

 
V Banskej Bystrici, dňa ................................  V .................................., dňa ........................... 

 
Za Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Za Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie  
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica   

 
 

.................................................    ................................................. 
Ing. Lucia Harachová     
podpredseda predstavenstva a.s. 

 
 

................................................. 
Ing. Marek Žabka 
člen predstavenstva a.s. 
 
 
Vo Zvolenskej Slatine, dňa ........................... 
 
Za Bryndziareň a syráreň, s.r.o. 
SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina 
 
 
................................................ 
Ing. Sven Harman 


