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       OBEC  BUDIMÍR, Hlavná 19/11,   044 43 Budimír 
                                           

                            

 

 

ZMLUVA č. 318 / 2023 - V 

o  odvádzaní  odpadových  vôd  verejnou kanalizáciou 

 
 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

 

1.  Dodávateľ :  OBEC  BUDIMÍR 

 Adresa : Hlavná 19/11,  044 43 Budimír 

 Zastúpená starostom: Mgr.Vojtech Staňo 

IBAN: SK 93 0200 0000 0031 3217 4057 

 IČO:  00324001 

 DIČ:  2021235854  

         ( ďalej len "dodávateľ" ) 

2. Odberateľ :   Ing. Ivan Gajdoš 

 Adresa trvalého pobytu  :  Hornádska 331/5,  044 43 Budimír 

 Adresa korešpondenčná :  Hornádska 331/5,  044 43 Budimír 

 Dátum narodenia:   

   

              ( ďalej len "odberateľ") 

 
 

uzatvárajú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

za týchto zmluvných podmienok 

 
 

Článok II 

Predmet plnenia 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

(ďalej len „zmluva“) je odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta – rodinného domu 

odberateľa  verejnou kanalizáciou v rozsahu a za dohodnutých podmienok. 
2. Odberateľ sa zaväzuje odpadové vody do verejnej kanalizácie vypustiť a zaplatiť dodávateľovi 

stanovenú cenu. 

3. Predmetom plnenia zmluvy nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ich 
vypúšťanie do verejnej kanalizácie je zakázané.  

4. Technické údaje odberateľa:   rodinný dom-súpisné číslo 331,   postavený na parcele KN-C č. 

539/247,   druh odpadových vôd – splaškové.   

 

Článok III 

Miesto plnenia 

 

1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené v okamihu prechodu vypúšťaných 
vôd zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa, t.j. v mieste, kde domová časť 

kanalizačnej prípojky prechádza do verejnej časti kanalizačnej prípojky. 
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Článok IV 

Zisťovanie množstva odpadových vôd 

 

1. Dodávateľ je povinný po uplynutí kalendárneho roka povinný vykonať zúčtovanie jeho 
skutočných nákladov súvisiacich s predmetom plnenia a na základe reálnych výsledkov navrhnúť 

cenu plnenia zodpovedajú týmto nákladom. 

2. Kontrolu kvality vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude vykonávať 
dodávateľ poverenými osobami.  Odberateľ je povinný zúčastniť sa vykonávanej kontroly.  

 

 

Článok V 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za odvádzanie odpadových vôd (stočné), bola dohodnutá na stretnutí odberateľov dňa 

18.01.2023  na základe  predpokladaných  ročných nákladov.  
 

2. Odberateľ je povinný na základe zmluvy uhradiť cenu za odvádzanie odpadových vôd mesačne 

vo výške 37,00  €  k  15-tému dňu v danom mesiaci. Dodávateľ vykoná raz ročne zúčtovanie 
nákladov za  prevádzkovanie v danom roku. Odberateľ je povinný pri úhrade uvádzať ako 

variabilný symbol číslo zmluvy.  

 

3. Pri zmene odberateľa alebo pri skončení vypúšťania odpadových vôd je odberateľ povinný 
označiť nového odberateľa už pri výpovedi.  Ak odberateľ nesplní túto povinnosť je povinný 

platiť stočné až do uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom, tým nie je dotknuté právo 

dodávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu.  
 

 

Článok VI 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú od 01.02.2023. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 

podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu, a to  doporučeným listom písomne 

v trojmesačnej výpovednej dobe, ktorá lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca. 
3. Zmluvné strany sa dohodli na to, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 

ustanoveniam Obchodného zákonníka.  

4. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 

Obchodného zákonníka a predpisov upravujúcich odvádzanie odpadových vôd. 
5. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie.  

6. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dáva odberateľ dodávateľovi svojim podpisom 
súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podľa zmluvy, nevyhnutných na jeho riadnu 

identifikáciu, na účely uzatvorenia zmluvy, na účely plnenia práv a povinností ako i na všetky 

vzťahy so zmluvou súvisiace.  
7. Táto zmluva je prejavom zhodnej a slobodnej vôle oboch účastníkov, čo potvrdzujú svojim 

vlastnoručným podpisom.  

 

 
V Budimíri, dňa 25.01.2023 

 

 
 

 

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

odberateľ         dodávateľ 


