
 

Zmluva o čistení odpadových vôd 

uzavretá na základe Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.  

v znení zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z.  

o verejných vodovodoch a kanalizáciách a platných  predpisoch o vodách 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:  Obchodné meno: Obec Benkovce 

                     Sídlo:                   Benkovce č. 22 

                     IČO:                     00332267     

                     Štatutárny orgán: Ing. Viera Pavlišková - starosta   

 

Odberateľ: Obchodné meno: Obec Slovenská Kajňa 

                    Sídlo:                    Hlavná 4 

                    IČO:                     00332852 

                    Štatutárny orgán: Bc. Lenka Hierzer Štiber - starosta   

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom zmluvy je čistenie odpadovej vody z obce Slovenská Kajňa. Dodávateľ sa 

zaväzuje uskutočniť čistenie odpadových vôd produkovaných v obci Slovenská Kajňa 

prostredníctvom čistiarne odpadových vôd vyšpecifikovanej v bode 2.2.  a odberateľ sa 

zaväzuje oplatiť dodávateľovi odmenu podľa čl. 3. Producent sa zaväzuje odpadové vody 

obecnou kanalizáciou obce Slovenská Kajňa prostredníctvom vlastnej čerpacej stanice 

dopraviť do obecnej kanalizácie obce Benkovce. 

2.2. Dodávateľ je spoluvlastníkom nehnuteľnosti – čistiarne odpadových vôd, typ – 

komunálna ČOV, technológia mechanicko – biologická s aktiváciou, nachádzajúcej sa na 

pozemku – parcele č. 346/5, druh stavby – čistiareň  odpadových vôd, so súpisným číslom 

171, v katastrálnom území obce Benkovce, okres Vranov nad Topľou zapísanej na LV č. 516 

v podiele ½.   

Článok 3 

Odmena za službu 

 

3.1. Odberateľ sa zaväzuje platiť dodávateľovi stočné vo výške 0,7877 € za m3 vyčistených  

odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd vyšpecifikovanej v bode 2.2. Cena za čistenie 

odpadových vôd je stanovená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej 

ÚRSO). 

3.2. Fakturácia bude vykonaná formou faktúr, ktoré budú vystavené každý  mesiac, vždy na 

konci mesiaca a doručené objednávateľovi.  



3.3. Deň splatnosti faktúry je do 21 dní od doručenia faktúry.  

3.4. Objednávateľ je povinný uhradiť stočné na základe vystavenej faktúry a tejto zmluvy 

poskytovateľovi prevodom na účet poskytovateľa vedený v Prima Banke Slovensko a.s., 

IBAN: SK94 5600 0000 0042 3579 1001 

3.5. Faktúra sa považuje za zaplatenú  pripísaním fakturovanej sumy na účet poskytovateľa 

alebo zložením tejto sumy v hotovosti do pokladne poskytovateľa.  

3.6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou 

akejkoľvek odmeny, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň 

omeškania až do úplného  zaplatenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 

poskytovateľa na náhradu škody spojenú s oneskoreným zaplatením odmeny.    

3.7.  Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený jednostranne upravovať výšku 

stočného v prípade zvýšenia nákladov spojených s prevádzkou predmetu služby 

o preukázateľnú výšku, najviac však do maximálnej výšky stočného stanovenej ÚRSO 

a objednávateľ sa zaväzuje platiť takto zvýšené stočné.  

3.8. Množstvo vyčistenej odpadovej vody bude stanovené na základe počtu napojených 

obyvateľov na verejnú kanalizáciu a smerných čísel spotreby vody v súlade s prílohou č. 1 

k Vyhl. č. 397/2003 Z.z. 

Článok 4 

Doba trvania zmluvy 

 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od 01.02.2022. Zmluva nadobúda  

platnosť dňom  podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni  

zverejnenia na webovom sídle obce. 

4.2. Zmluvné strany môžu zmluvu aj jednostranne vypovedať. Výpoveď zmluvy musí mať 

písomnú formu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.   

4.3. Medzi zmluvnými stranami je nesporné a obidve zmluvné strany to zhodne potvrdzujú, 

že plnenie zmluvných práv a povinností uvedených v tejto zmluve, začne od 01.02.2022 a táto 

zmluva sa vzťahuje a upravuje  vzťahy medzi zmluvnými stranami trvajúce od 01.02.2022, aj 

v prípade, že podpis tejto zmluvy zmluvnými stranami je vykonaný až neskoršie po dni 

01.02.2022. 

Článok 5 

Spolupôsobenie objednávateľa 

 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi údaje o počte napojených 

obyvateľov na verejnú kanalizáciu k 01.01. 2022 a to najneskôr do 28.02.2022 a potom vždy 

ku koncu roka, najneskôr do 30.11.. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží túto zmluvu po 1 rovnopise. 



6.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu. Zmluva 

nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.   

6.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa správajú príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka.  

6.4. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou 

písomných, číslovaných a podpísaných dodatkov, inak sú dodatky neplatné. Akékoľvek ústne 

alebo písomné dojednania, ktoré doteraz vznikli medzi zmluvnými stranami odchýlne od tejto 

písomnej zmluvy sú dňom podpisu tejto zmluvy zrušené,  neplatné a zanikajú.  

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovať sa bude vždy na adresu zmluvnej strany 

uvedenú v článku 1. tejto zmluvy a na mailovú adresu obecnyurad@slovenskakakjna.sk  

alebo do elektronickej schránky obce. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán zmení 

názov alebo sídlo alebo sa zmenia iné podstatné údaje, najmä údaje uvádzané v článku 1. tejto 

zmluvy, je zmluvná strana povinná oznámiť zmenu údajov druhej zmluvnej strane 

bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní od zmeny.  Ak  nebola zmena oznámená, platia 

posledné známe údaje a povinná strana zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá neoznámením, 

resp. neskorým oznámením podstatných údajov druhej zmluvnej strane vznikne.  

6.6. Odberateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov. 

6.7. Odberateľ je povinný  dodávateľovi oznámiť nové údaje súvisiace s odvádzaním 

odpadových vôd. V prípade ich neoznámenia odberateľ zodpovedá za vzniknutú škodu.  

6.8 Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi nárazové vypúšťanie odpadových vôd 

z čerpačiek obce Slovenská Kajňa do šachty na prívodnom rade v k.ú. obce Benkovce pre 

zabezpečenie optimálneho chodu čistiaceho procesu na ČOV.   

6.9.Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť a oznámiť bezodkladne 

zistenú haváriu na kanalizácii, a vykonať všetky opatrenia na zníženie dopadu havárie na 

prevádzku ČOV. 

 

 

V Benkovciach, dňa 01.02.2022                              V Slovenskej Kajni, dňa 10.03.2022 

 

 

 

________________________________                  _________________________________ 

                Obec Benkovce                                                  Obec Slovenská Kajňa 

Ing. Viera Pavlišková – starostka obce              Bc. Lenka Hierzer Štiber – starostka obce 

                  Dodávateľ                                                                Odberateľ  

mailto:obecnyurad@slovenskakakjna.sk

