
Z m l u v a
o prevádzkovaní kanalizácie

ktorú uzavreli v ďalej uvedený deň

Obec Štiavnik
so sídlom Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik
IČO: 00 321 672
bankové spojenie prostredníctvom VÚB , a.s., č.ú. 23322432/0200
v mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta

ako účastník v rade 1/ a zároveň prevádzkovateľ

a

Obec Hvozdnica
so sídlom Obecný úrad Hvozdnica č. 39, 013 56 Hvozdnica
IČO: 00 648 922
bankové spojenie prostredníctvom Prima Banka a. s. Žilina, č. ú.0289856001/5600
v mene ktorej koná Miroslav Minárik, starosta

ako účastník v rade 2/

t a k t o :

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Účastníci  zmluvy  robia  za  nesporné,  že  sú  spoluvlastníkmi  verejnej  kanalizácie 
pozostávajúcej z:

• potrubia verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádza v dĺžke m v katastrálnom území obce 
Štiavnik a v dĺžke 4,335 km a v katastrálnom území obce Hvozdnica,  pričom umožňuje 
pripojenie kanalizačných prípojok a je určené na hromadné odvádzanie odpadových vôd

• čističky  odpadových  vôd,  ktorá  je  postavená  ako  stavba  na  pozemku  KN-C  parc. 
č.1460/13 - zastavané plochy o výmere 57 m2 v kat. úz. Hvozdnica.

• technologického zariadenia a vybavenia čističky odpadových vôd podľa prílohy

(ďalej len „verejná kanalizácia“)

I.2. Účastníci zmluvy sú vo veciach, ktoré sú špecifikované v čl. I.1. tejto zmluvy spoluvlastníkmi 
v podiele Obec Štiavnik 72,1%   Obec Hvozdnica 27,9%.

I.3. Zmluvné strany robia za nesporné, že veci špecifikované v čl. I.1. tejto zmluvy sú ku dňu jej 
uzatvorenia plne funkčné a prevádzkyschopné. 

I.4. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  do  verejnej  kanalizácie  ústi  v kat.  úz.  Štiavnik  187 
kanalizačných  prípojok  a v kat.  úz.  Hvozdnica  ústi  313 kanalizačných  prípojok  s tým,  že 
celková kapacita verejnej kanalizácie tým nie je vyčerpaná.
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II. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie

II.1. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľom verejnej kanalizácie sa dňom uzatvorenia 
tejto  zmluvy  stáva  Obec  Štiavnik,  ktorá  bude  prevádzku  verejnej  kanalizácie  realizovať 
v súlade s obojstranne schváleným Prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie, ktorý je 
prílohou tejto zmluvy.

II.2. Účastník 2 sa zaväzuje v lehote najneskôr do 15 dní od uzatvorenia tejto zmluvy odovzdať 
prevádzkovateľovi zoznam vlastníkov/užívateľov kanalizačných prípojok ústiacich do verejnej 
kanalizácie v kat. úz. Hvozdnica. Obsahom zoznamu bude: meno, dátum narodenia, bydlisko 
a počet osôb v domácnosti vlastniacej/užívajúcej prípojku.

II.3. Účastník 1 sa zaväzuje zoznam v zmysle čl. II.2. vyhotoviť za vlastníkov/užívateľov verejnej 
kanalizácie pre kat. úz. Štiavnik a tento zoznam odovzdať v rovnakej lehote účastníkovi 2.

II.4. Zmluvné strany sú povinné zoznamy vlastníkov/užívateľov podľa čl. II.2. a II.3. tejto zmluvy 
aktualizovať ihneď po nadobudnutí  vedomostí  o zmene s tým, že o všetkých zmenách sa 
budú navzájom bezodkladne písomne informovať.

II.5. Zmluvné strany sa zaväzujú priebežne a sústavne kontrolovať, či v ich katastrálnom území 
nedochádza k neoprávnenému užívaniu verejnej kanalizácie, a teda či všetci jej užívatelia sú 
súčasťou zoznamov predpokladaných týmto článkom zmluvy.

II.6. Zmluvné strany zodpovedajú za správnosť zoznamov podľa čl. II.2. a II.3. Pre prípad, že 
nesprávny  alebo  neúplný  údaj  bude v príčinnej  súvislosti  so  vznikom škody,  je  zmluvná 
strana,  ktorá  povinnosť  viesť  a aktualizovať  zoznam  porušila,  povinná  škodu  nahradiť 
a zároveň zabezpečiť odstránenie následkov vzniknutých v súvislosti s ňou.

II.7. Prevádzkovateľ uzatvorí s vlastníkmi/užívateľmi zmluvu o pripojení sa na verejnú kanalizáciu 
a jej užívaní v lehote do 20.12.2012 s tým, že bude vychádzať zo zoznamov v zmysle čl. 
II.2. a II.3. tejto zmluvy.

III. Povinnosti zmluvných strán

A. Povinnosti prevádzkovateľa

III.1. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je povinný najmä:

a) prevádzkovať  verejnú  kanalizáciu  spôsobom  umožňujúcim  hromadné  a  neškodné 
odvádzanie odpadových vôd a čistenie odpadových vôd,
b) dodržiavať Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie,
c) starať  sa  o bežnú  údržbu,  bezporuchovosť,  funkčnosť  a plnú  prevádzkyschopnosť 
verejnej kanalizácie,
d) vykonávať pravidelný odpočet prietokového množstva odpadových vôd,
e) fakturovať  všetkým  vlastníkom/užívateľom  kanalizačných  prípojok  poplatok  za 
užívanie verejnej kanalizácie v súlade s Prevádzkovým poriadkom,
f) dodržiavať hodnoty povoleného množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd do 
recipientu  v súlade  s rozhodnutím  Obvodného  úrad  životného  prostredia  Žilina, 
č.j. ŽP A 2004/00055-Han zo dňa 23.07.2004 s platnosťou do 30.06.2014,
g) po uplynutí platnosti rozhodnutia v zmysle písm. e) vybaviť nové rozhodnutie a toto 
dodržiavať,
h) prevádzku  verejnej  kanalizácie  podľa  tejto  zmluvy  vykonávať  prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby,
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B. Povinnosti účastníka 2

III.2. Zmluvné strany sa dohodli, že účastník 2 je povinný najmä:

a) podieľať sa na náhrade mimoriadnych nákladov alebo nákladov, ktoré nie sú premietnuté 
do pravidelného  poplatku  za  užívanie  verejnej  kanalizácie  po tom,  ako mu ich  vznik 
a rozsah  prevádzkovateľ  preukáže;  nahradiť  náklady  je  povinný  vo  výške 
spoluvlastníckeho podielu na verejnej kanalizácii, a to v lehote, ktorú mu prevádzkovateľ 
určí. Nákladmi v zmysle tohto ustanovenia zmluvné strany rozumejú najmä náklady na 
opravu  alebo  odstránenie  poruchy  vzniknutej  v súvislosti  s mimoriadnou  prírodnou 
udalosťou alebo inou mimoriadnou škodovou udalosťou,

b) poskytovať  prevádzkovateľovi  potrebnú  súčinnosť,  ak  o ňu  bude  prevádzkovateľom 
požiadaný, a to bez zbytočného odkladu alebo v prevádzkovateľom určenej lehote a ním 
určeným spôsobom,

c) dohliadať  na  a kontrolovať  spôsob  užívania  verejnej  kanalizácie  vlastníkmi/užívateľmi 
kanalizačných  prípojok  nachádzajúcich  sa  v kat.  úz.  Hvozdnica  a všetky  zistené 
nedostatky bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi,

d) riadiť sa Prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie,
e) bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi vzniknuté poruchy.

IV. Odplata

IV.1. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ je oprávnený za činnosť podľa tejto zmluvy 
účtovať si poplatok predstavujúci stočné a poplatok za odvádzanie zrážkovej vody, bližšie sú 
poplatky charakterizované v Prevádzkovom poriadku.

IV.2. Poplatok bude prevádzkovateľ účtovať vlastníkom/užívateľom kanalizačnej prípojky polročne 
za obdobie január - jún a za obdobie júl  - december kalendárneho roka; poplatok  bude 
vyúčtovaný najneskôr do 1 mesiaca po ukončení fakturačného obdobia. 

IV.3. Jednotková cena m3 odpadovej vody je  0,60  EUR a jednotková cena m3 zrážkovej vody je 
0,60EUR. Jednotková cena vyplýva z rozhodnutia úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

V. Ostatné dojednania

V.1. Účastník 2 výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ do zmluvy v zmysle čl. 
II.7. tejto zmluvy zakotvil ustanovenie, podľa ktorého je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak 
je vlastník/užívateľ prípojky v omeškaní s úhradou za odvádzanie odpadových vôd o viac ako 
6 mesiacov po dni splatnosti.

V.2. Účastník  2  tiež  berie  na  vedomie,  že  v označenej  zmluve  bude  zároveň  ustanovenie, 
obsahom ktorého  bude právo  prevádzkovateľa  prerušiť  odvádzanie  odpadových  vôd,  ak 
bude  vlastník/užívateľ  v omeškaní  s úhradou  platby  po  dobu  viac  ako  30  dní  odo  dňa 
splatnosti. Konštatuje sa, že toto ustanovenie bude korešpondovať § 32 ods. 1 písm. m) zák. 
č. 442/2012 Z.z.

VI. Prechod a postúpenie práv a povinností

VI.1. Práva  a povinnosti  zmluvných strán vyplývajúce  z tejto  zmluvy prechádzajú  na právnych 
nástupcov zmluvných strán.

VI.2. Práva  a povinnosti  zmluvných strán vyplývajúce  z tejto  zmluvy možno previesť  na tretie 
osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.
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VI.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou nie je 
možné postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany.

VII. Záverečné ustanovenia

VII.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

VII.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má účinnosť originálu, 
a z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.

VII.3. Táto  zmluva  môže  byť  menená  a doplňovaná  len  písomnými,  riadne  očíslovanými  a  
zmluvnými stranami odsúhlasenými dodatkami.

VII.4. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na ustanovenia zák. č. 442/2002 Z. z. 
v znení neskorších zmien a doplnkov.

VII.5. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy 
ku  dňu  jej  podpísania  a  ruší  všetky  predchádzajúce  dojednania  a  zmluvy  uzatvorené  v 
akejkoľvek  podobe  a  forme  medzi  zmluvnými  stranami,  ktoré  sa  týkajú  predmetu  tejto 
zmluvy.

VII.6. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 
oddelené  od  zvyšnej  časti  zmluvy  z dôvodu  jej  povahy,  predmetu,  alebo  okolností,  za 
ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú 
neplatné,  neúčinné  alebo  nevykonateľné,  v platnosti  a účinnosti.  Namiesto  neplatného, 
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 
touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 
čo  možno  najviac  zodpovedajú  úmyslu  zmluvných  strán  prejavenému  pri  podpisovaní 
zmluvy.

VII.7. Ak  podľa  ustanovení  tejto  zmluvy  má  niektorá  zo  zmluvných  strán  povinnosť  doručiť 
písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z 
právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne 
zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana 
odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená 
odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania.

VII.8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, 
túto  zmluvu  neuzatvárajú  v tiesni  ani  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  ich  vôľa  je 
slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany rovnako prehlasujú, 
že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju 
podpisujú.

V Štiavniku, dňa 30.07.2012                      V Štiavniku, dňa 30.07.2012

__________________________________ __________________________________
Obec Štiavnik Obec Hvozdnica
Ing. Štefan Vároš, starosta Miroslav Minárik, starosta

P r í l o h y : 1. Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie
2. súpis strojného a technologického vybavenia čističky odpadových vôd
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	VII.7. Ak podľa ustanovení tejto zmluvy má niektorá zo zmluvných strán povinnosť doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, alebo ak takáto povinnosť vyplýva zmluvnej strane z právneho predpisu, bude takáto písomnosť doručovaná doporučeným listom alebo osobne zmluvnými stranami na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve. Ak zmluvná strana odmietne prevzatie takto doručovanej písomnosti, alebo ak takáto písomnosť bude vrátená odosielateľovi, bude sa považovať za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej odoslania.
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