Kanalizácia

Zmluva č. 62/2021
o odvádzaní odpadových vôd uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
1.1.

Predávajúci:

1.2.

Kupujúci:

Obec Jarovnice
Obecný úrad, 082 63 Jarovnice
zastúpená starostom obce Bc. Floriánom Giňom
IČO: 00327212
DIČ: 2020711528
bankové spojenie: VÚB banka a. s., pobočka Prešov
číslo účtu: 2429-572/0200
Martin Kaleja
Jarovnice 62
číslo odberateľa: Jarovnice 62

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1.
2.2.

Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
Odvádzanie odpadových vôd je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia
producenta /kupujúceho/ do verejnej kanalizácie.
Článok 3
Stočné

3.1.

Za odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou platí producent /kupujúci/ predávajúcemu stočné.
Cena za odvádzanie odpadových vôd je určená uznesením Obecného zastupiteľstva v Jarovniciach.
V čase uzavretia tejto zmluvy je cena za odvádzanie odpadových vôd /stočné/
9,96 eur ( 300,00 Sk) /osoba/kalendárny rok.

3.2.

Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene ceny stanovenej uznesením Obecného
zastupiteľstva v Jarovniciach alebo k zvýšeniu cien vstupov spojených s odvádzaním a čistením
odpadových vôd, k zmene ceny stočného určenej všeobecne záväzným právnym predpisom, cena
uvedená v bode 3.1. sa zvýši prípadne zmení na maximálnu cenu určenú týmto predpisom, s čím
kupujúci súhlasí.

3.3.

Kupujúci bude platiť stočné za všetky osoby s trvalým pobytom alebo zdržiavajúce sa na
horeuvedenej adrese kupujúceho v troch splátkach v mesiacoch marec, jún a september bežného
kalendárneho roka cez SIPO. V prípade nezaplatenia v lehote splatnosti, predávajúci má právo
požadovať od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania.

3.4.

Vyúčtovanie stočného sa bude vykonávať k 31.12. bežného kalendárneho roka.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

Zmluva zaniká písomnou výpoveďou kupujúceho uplynutím 30 dňovej lehoty odo dňa doručenia
druhej strane.
Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd.
V prípade ich neoznámenia kupujúci zodpovedá za vzniknutú škodu.
Kupujúci je povinný umožniť vstup predávajúcemu na nehnuteľnosť pripojenú na verejnú
kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie, údržby, výmeny, demontáže alebo vykonania
kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického
stavu kanalizačnej prípojky, poskytnúť potrebnú súčinnosť a oznámiť zistenú poruchu na
kanalizačnej prípojke.
Je prísne zakázané odvádzať do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku /voda z
atmosférických zrážok/ a odpadové vody vyprodukované hospodárskymi zvieratami !
V prípade neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 25 zákona
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov je
predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške, 331,94 eur
tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.6.2021
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z..

V Jarovniciach 31.5.2021

.............................................
kupujúci

.............................................
predávajúci
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