
Zmluva 

uzavretá podľa 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 predpisov 

 

Dodávateľ:           Obec Liptovský Trnovec 

Sídlo:                   031 01  Liptovský Trnovec 160 

IČO:                     00 315 541 

DIČ:                     2020427827 

V zastúpení:        Ing. Karol Maťko, starosta obce 

Banka:                 VÚB, a.s. Liptovský Mikuláš 

Číslo:                   SK52 0200 0000 0000 1972 1342      

 

Odberateľ:          Ing. Viliam Mišík s manželkou  

Bytom:                

 

I.  Úvodné ustanovenia 

Dodávateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom  verejnej kanalizačnej siete je obec Liptovský 

Trnovec. 

              

II. Predmet  zmluvy 

Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu, ktorej predmetom je odvádzanie a čistenie odpadovej vody  

pre rekreačný  dom postavený na parcele 1493/199. 

 

III. Miesto plnenia, špecifikácia odberného miesta a spôsob 

určovania  množstva odvedenej odpadovej vody 

3.1 Objekt alebo nehnuteľnosť – odberné miesto odberateľa, ktorá je  pripojená na kanalizačnú 

prípojku na verejnú kanalizáciu, prostredníctvom kanalizácie vo vlastníctve spoločnosti Zruby 

Rajec, s.r.o., Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec .  

3.2 Spôsob určovania množstva odpadovej vody sa určí podľa aktuálneho stavu vodomeru na 

základe spotreby pitnej vody v zmysle § 29 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácií sieťových 

odvetviach v platnom znení, ktorý je umiestnený na prívode vody zo studne vo vlastníctve 

odberateľa. 

3.3 Množstvo  odpadovej vody odvedenej  do verejnej kanalizácie je určené uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Trnovci č. 68/2017/OZ zo dňa 28. júla 2017. Na 

základe tohto uznesenia boli odberateľovi pridelené 4 EQ / rok, pre odvádzanie odpadovej 

vody verejnou kanalizáciou.  

 



IV. Platobné podmienky 

4.1 Odberateľ sa zaväzuje za odvádzanie odpadových vôd VK zaplatiť dodávateľovi cenu za 
odvádzanie a čistenie odpadovej vody VK za cenu, ktorá je stanovená Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví a Uznesením Obecného zastupiteľstva Liptovský Trnovec. 

4.2 Spôsob  platby  za  odvádzanie a   čistenie odpadovej  vody do verejnej kanalizácie: v 
hotovosti do pokladne obce alebo bankovým prevodom . 

4.3. Odberateľ je povinný uhradiť  za odvádzanie a čistenie odpadovej vody do verejnej 
kanalizácie v  lehote splatnosti. 

4.4 Ak odberateľ neuhradí v dohodnutej lehote splatnosti platbu za  odvádzanie a čistenie 
odpadovej vody do verejnej kanalizácie, je dodávateľ  oprávnený uplatniť si nárok  na úrok 
z omeškania v zmysle obchodného zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

4.5 Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením odvádzania odpadovej vody v dôsledku 
neplatenia hradí odberateľ. 

 

V. Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu 

5.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 

5.2  Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa §47a ods.1 Občianskeho zákonníka. 

5.3 V prípade, ak nastalo vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie pred dňom 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za  
odvádzanie a čistenie odpadovej vody do verejnej kanalizácie na základe vyúčtovania 
stočného. 

5.4 V prípade zmeny vlastníckeho práva nehnuteľnosti,  odberateľ je povinný dostaviť sa 
s novým vlastníkom k dodávateľovi za účelom zmeny zmluvných  vzťahov. Predloží konečný 
stav vodomera k dátumu zmeny a doklady preukazujúce zmenu vlastníka nehnuteľnosti. 

5.5 Túto zmluvu je možné meniť výlučne písomne, formou dodatku k zmluve, podpísaným 
obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5.6 Platnosť tejto zmluvy môže dodávateľ ukončiť výpoveďou  ak odberateľ riadne a včas 
nezaplatí v zmysle § 32 zákona č.442/2002 Z.z po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti.  

 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1  Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach  s platnosťou originálu, z ktorých dva 
vyhotovenia sú pre odberateľa a jedno vyhotovenie je pre dodávateľa. 

6.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahom zmluvy na odvádzanie odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie sa oboznámili, plne im porozumeli a na znak súhlasu s ich obsahom zmluvu bez 
výhrad podpisujú. 

6.3 Prílohou tejto zmluvy sú „Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného 
vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou v Liptovskom Trnovci“. 

 

V Liptovskom Trnovci, dňa 29.03.2021 

Za dodávateľa:                                                                                             Odberateľ: 

Ing. Karol Maťko                                                                                         Ing. Viliam Mišík              


