
ZMLUVA č. 29/2021 
o vypúšťaní odpadovej vody do verejnej kanalizácie v ČOV 

(ďalej aj ako ,,zmluva“) 
 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 6 Obchodného zákonníka a § 16, ods. 7, písm. b), 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 zmien a doplnkov ( ďalej len 
„zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“ ) 
 
 
Zmluvné strany: 1. Obec Zemplínska Teplica 
                               so sídlom Okružná 340/2, PSČ 076 64  Zemplínska Teplica 
                           IČO: 00 332 194 
                               zastúpená starostkou obce Mgr. Jozefínou Uhaľovou 
                               Bankové spojenie:  DEXIA banka a.s., pobočka Michalovce č. ú. 
4322035001/5600 
                               /ďalej aj ako ,,odberateľ“/ 
 
 
 
                           2. AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. Zemplínska Teplica,  
                                IČO : 36204447 
                                Hlavná 480, Zemplínska Teplica 
                                DIČ : 2020032003, 
                                IČ DPH : SK2020032003 
                                Ing. Ivan Seňko, konateľ 
                               oprávnená osoba konať: Ing. Ivan Seňko, riaditeľ 
                               /ďalej aj ako ,,dodávateľ“/ 

 
 

                           PREAMBULA    ZMLUVY 
 

 
       Obec v Zemplínskej Teplici, ako odberateľ je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie s čistiarňou  
odpadových vôd (ďalej aj ako ,,ČOV“) v Zemplínskej Teplici. 
      AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. so sídlom v Zemplínskej Teplici, ako dodávateľ mieni 
zabezpečiť odvod odpadovej vody zo svojich prevádzok v Zemplínskej Teplici a to odvozom 
odpadovej vody s fekálom na dohodnuté miesto  s odberateľom, vypúšťaním do verejnej kanalizácie 
s ČOV do  šachty č.8 na stoke BA. 
     Obec Zemplínska Teplica, ako odberateľ v súlade s touto zmluvou, stanovuje tieto podmienky 
dodávateľovi :    

 

Maximálne povolené množstvo odpadových vôd 2 m3.d-1 

 Kvalita vypúšťaných odpadových vôd – koncentračné hodnoty: 
o  max. pH 6,0 - 9,0 
o  max. BSK5                                                   350 mg.l-1 

o  max. CHSKCr  700 mg.l-1 

o  max. NL  300 mg.l-1 

o  max. EL 30 mg.l-1 

o  amoniakálny dusík                35/45(Z1)/ (Z2) mg.l-1 

o  celkový dusík              50/70(Z1)/ (Z2) mg.l-1 

o  max. celkový fosfor              7,0 mg.l-1 

 
1. Predmet  zmluvy 

Za podmienok nižšie uvedených, dodávateľ sa zaväzuje za podmienok v tejto zmluve (v 
preambule a v ďalšej časti tejto zmluvy) odvádzať a vypúšťať odpadovú vodu zo svojich 
prevádzok na určené miesto do verejnej kanalizácie obce na vlastné náklady. Odberateľ sa 
zaväzuje umožniť dodávateľovi odvádzanie a vypúšťanie odpadové vody do verejnej 
kanalizácie. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť odberateľovi podľa tejto zmluvy  za odvádzanie 
a vypúšťanie odpadových vôd  do verejnej kanalizácie prevádzkovanej obcou.. Predmetom 



plnenia nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody ,a ktoré sa preto nesmú 
vypúšťať do verejnej kanalizácie. 

2.  Určenia množstva  odpadových  vôd vypustených  do verejnej kanalizácie : 
 Množstvo  odpadových  vôd vypustených  do verejnej kanalizácie sa určuje podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, pričom 
podrobný výpočet za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie obce sa stanoví 
v zmysle sadzobníka cien za služby poskytované obcou podľa množstva vypúšťanej odpadovej 
vody. 

 
3. Spôsob kontroly  vypúšťaných odpadových vôd 
 Pri vypúšťaní odpadových vôd dodávateľa do verejnej obecnej kanalizácie odberateľ je 

oprávnený skontrolovať, čo je do verejnej kanalizácie vypúšťaná dodávateľom.   
3.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť kontrolný odber vzoriek v ukazovateľoch uvedených 

v preambule Zmluvy o vypúšťaní odpadovej vody do verejnej kanalizácie. 
 Kontrolný odber vzoriek je potrebné vykonať akreditovaným odberom ako bodovú vzorku počas 

vypúšťania odpadových vôd do šachty č. 8. Výsledky rozborov vzorky je dodávateľ povinný 
preukázať odberateľovi. Kontrolný odber vzoriek sa musí realizovať minimálne raz ročne. 

      
4. Porušenie zmluvných povinností 
4.1. Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä : 

a) ak odberateľove  zariadenie (fekál), slúžiaci na odvádzanie odpadových vôd  nezodpovedá 
požiadavkám príslušných technických noriem, 

b) ak dodávateľ  zabraňuje odberateľovi  v odbere vzoriek  vypúšťanej odpadovej vody a v 
prístupe k miestu určenia na vypúšťanie odpadových vôd dodávateľom,  a ich kontrole, 

c) ak sa u dodávateľ  zistí pripojenie  kanalizačnej prípojky bez súhlasu odberateľa, 
        

d) ak dodávateľ v určenej lehote nesplní povinnosti uvedené v tejto zmluve alebo poruší 
dohodnuté podmienky v tejto zmluve,  

e)  ak dodávateľ vypúšťa odpadovú vodu  vo vyššej koncentračnej  hodnote znečistenia, ako je 
to uvedené v preambule,  

f)  ak dodávateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktoré sa nesmú vypúšťať,  
g)  ak je dodávateľ v omeškaní s úhradou  alebo dohodnutých preddavkov viac ako 30 dní po 

lehote  splatnosti, alebo lehoty, v ktorej mal byť preddavok  uhradený. 
4.2 Porušenie zmluvných povinností podľa bodu 4.1 písm. a/ až g/  sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy  s právom odberateľa od zmluvy odstúpiť. Právo vypovedať túto zmluvu majú 
zmluvné strany, ak dôvod vypovedania oznámi druhej strane, alebo aj bez uvedenia dôvodu. 
Zmluva v prípade odstúpenia zaniká doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak sa 
neuvedie iná lehota. Ak niektorá zmluvná strana vypovie túto zmluvu, výpovedná lehota je 
jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca a skončí  posledným 
dňom v mesiaci. 

4.3  Obnovenie odvádzania odpadových vôd po odstúpení od zmluvy podľa čl. 4.2 alebo 4.3  bude 
možné len na základe novej zmluvy s tým, že náklady na obnovenie odvádzania odpadových 
vôd znáša odberateľ. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu  škody a zmluvnú 
pokutu. 

4.4 Ustanoveniami bodov 4.2, 4.3 a 4.4 nie je dotknuté právo odberateľa prerušiť umožnenie 
odvádzať a vypúšťať odpadovú vodu do verejnej kanalizácie podľa ustanovení zákona 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

 
5. Individuálne povinnosti odberateľa  
5.1 Vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie nahlási dodávateľ odberateľovi minimálne 

24 hod. vopred pred vypúšťaním.  
5.2 Ďalšie osobitné individuálne povinnosti účastníkov tejto zmluvy môžu byť uvedené vo VZN 

obce, ak VZN o tejto problematike bude prijatá,  ako aj v prípadných zmenách a doplnkoch 
k tejto zmluve.  

 
6. Čas plnenia  
 Odvádzanie a vypúšťanie odpadovej vody bude vykonávať dodávateľ do verejnej kanalizácie 

podľa podmienok v bode 5.1 alebo na základe stanoveného harmonogramu, ktorý sa odovzdá 
odberateľovi min. 24 hod. pred vypúšťaním tak, aby odberateľ mohol vykonať prípadnú kontrolu 
odpadovej vody a množstva.  

 
 



 
 
7. Cena plnenia a platobné podmienky 
7.1   Cena za odvádzanie a vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie bude určená  

podrobným výpočtom za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie obce v zmysle 
sadzobníka cien za služby poskytované obcou podľa množstva vypúšťanej odpadovej vody. 

7.2 V prípade zvýšenia vstupných nákladov na kanalizácií a čistení odpadových vôd, môže 
odberateľ zmeniť cenu. Odberateľ bezodkladne oznámi zvýšenie ceny dodávateľovi písomne 
a doporučene na adresu uvedenú v úvode zmluvy. Ak dodávateľ zmení adresu a neoznámi 
včas odberateľovi, vrátené oznámenie z adresy uvedenej v záhlaví sa považuje v zmysle 
dohody účastníkov zmluvy za doručené momentom vrátenia oznámenia poštou odberateľovi. 

7.3 Ak dodávateľ so zvýšenou cenou nebude súhlasiť, dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a 
prerušiť vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie obce  a to do 30 dní odo dňa 
oznámenia zvýšenia ceny. 

7.4 Odvádzanie a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, uskutočňované podľa tejto 
zmluvy, bude účtované (fakturované) dodávateľovi za obdobie kalendárneho štvrťroka a za I. 
štvrťrok (za mesiace január až marec) do 15.4., za druhý štvrťrok (apríla až jún) do 15.7., za 
tretí štvrťrok (júl až september) do 15.10. a za štvrtý štvrťrok do 15.1.. Podkladom pre 
zaplatenie ceny je faktúra vystavená odberateľom. Dodávateľ je povinný  zaplatiť do 14 dní od 
jeho doručenia.   

 
8. Záverečné ustanovenia 
8.1   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy, sa 

riadi ustanoveniami  Obchodného zákonníka, ako aj primerane ustanoveniami Zákona 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ako aj ďalšími platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

8.2 Táto zmluva je uzavretá na dobu  určitú od 1. 5. 2021 na obdobie 3 rokov, t. j. do 30. 4. 2024, 
resp. do času naplnenia kapacity ČOV. 

8.3 Na právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
zákonníka a predpisov, upravujúcich odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

8.4 Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené odberateľovi a jedno 
dodávateľovi.    

8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu,  dôkladne prečítali, ich obsahu porozumeli, a na znak 
súhlasu túto zmluvu  z vlastnej vôle podpisujú.  

8.6   Táto zmluva bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Zemplínskej Teplici dňa 16.4. 2021 pod 
Uznesením č. 387/IV/2021 Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici.  

 
V Zemplínskej Teplici dňa  30. 4. 2021  
 
 
Odberateľ:       Dodávateľ:  
Obec Zemplínska Teplica                                                Agropodnik Slamoz, spol.s.r.o.   
zast. Mgr. Jozefinou Uhaľovou                                        v zast. Ing. Ivanom Seňkom, riaditeľ  
 
 
....................................................                          ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 – situácia s kanalizácie so šachtou č. 5 
Príloha č. 2 – stanovisko prevádzkovateľa Ekoservis, s.r.o. 


