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Obec Ivanka  pri  Nitre v súlade so zákonom č. 364/2001 Z.z. o vodách, v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  

a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 v platnom znení, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva 

vypúšťaných odpadových vôd a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii  

v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  

v y d á v a   
 

       Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, 
 vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd  
a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Ivanka pri Nitre 

 
 

čl. 1  
ÚVODNÉ USTANOVENIE  

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ("ďalej len VZN") ustanovuje povinnosti majiteľov 

nehnuteľností  (fyzické a právnické osoby) na území obce Ivanka  pri  Nitre pri výstavbe 

kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzaní     vôd    

z    povrchového     odtoku,   spoplatňovaní     odpadových  vôd a zneškodňovaní odpadových 

vôd zo žúmp. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie obce Ivanka  

pri   Nitre pri  odvádzaní  odpadových  vôd   do  čistiarne  odpadových  vôd (ČOV) v obci 

Branč. 

čl. 2  
ZÁKLADNÉ POJMY  

(1) Verejnou kanalizáciou alebo jej súčasťou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor 

objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových 

vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.   

(2) Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú:   

a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd,   

b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení,   

c) dažďové vpusty a ich prípojky, ako i dažďové zvody zo striech budov,  

d) kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a 

verejných plôch – dažďové,  

e)  záchytné priekopy,   

f) domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,   
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g) kanalizačné prečerpávacie stanice umiestnené na nehnuteľnostiach pripojených na 

verejnú kanalizáciu vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových 

vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, prípadne vybudované pre jednotlivé 

nehnuteľnosti,  

h)  kanalizačné prípojky.   

(3) Vlastníkom verejnej kanalizácie na území obce Ivanka  pri  Nitre je Obec  Ivanka  pri  

Nitre. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie  na  území  obce  Ivanka  pri  Nitre  je   Ing.Jozef 

Vyskoč EKOSTAVING, so sídlom Podhájska 23, 949 01 Nitra, ktorá má oprávnenie 

prevádzkovať verejnú kanalizáciu v zmysle zákona a s Obcou  Ivanka  pri  Nitre   má  

uzatvorenú  zmluvu  o prevádzkovaní  obecnej  kanalizácie.   

(4) Zásah do verejnej kanalizácie môže vykonať len oprávnená osoba so súhlasom vlastníka 

verejnej kanalizácie.   

(5) Spôsob napojenia prípojky musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo 

znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené poškodením alebo znefunkčnením 

verejnej kanalizácie pri budovaní prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.   

(6) Majiteľ prípojky musí pred zasypaním prípojky prizvať pracovníka prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie, ktorý vykoná kontrolu napojenia prípojky. Miesto zaústenia prípojky do 

verejnej kanalizácie musí byť obsypané jemnou prehodenou zeminou, resp. pieskom.   

(7) Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti len na 

základe žiadosti a písomnej zmluvy/príloha č1 a. 2/ o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej 

medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie, pričom zmluva musí byť uzatvorená do 3 

pracovných dní od vybudovania, resp. sprevádzkovania prípojky. V prípade  napojenia  

novostavby  na  verejnú  kanalizáciu, zmluva  je  prílohou  ku  kolaudačnému  rozhodnutiu. 

(8) Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody  

z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov alebo vedľajšieho 

potrubia. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, 

ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.  

(9) Majiteľ kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to 

spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je majiteľ nehnuteľnosti 

majiteľom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene majiteľa nehnuteľnosti vlastníctvo 

kanalizačnej prípojky na nového majiteľa nehnuteľnosti.  

(10) Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel 

odpadových vôd z domácnosti, zariadení, služieb a objektov sociálnej vybavenosti. Za 

odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, mastné a iné 
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nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môže ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody 

a poškodzovať životné prostredie.  

(11) Majiteľ odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo 

právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom 

verejnej kanalizácie, a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie. Za majiteľa sa 

týmto nariadením považuje aj fyzická a právnická osoba, ktorá nemá uzatvorenú zmluvu  

o odvádzaní odpadových vôd, avšak odvádza odpadovú vodu do  verejnej kanalizácie  po  

dobu prechodného  obdobia  podľa  podmienok  uvedených  v tomto  VZN, ako aj osoba, 

ktorá má možnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu.  

(12) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, 

dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku.  

(13) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na zhromažďovanie 

odpadových vôd z domácností.  

 

 čl. 3 

POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ MAJITEĽA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY  
 

(1) Majiteľ kanalizačnej prípojky je povinný:   

a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k 

zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,  

b) zabezpečiť opravy a údržby kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,   

c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu 

spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické 

podmienky.   

(2) Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá majiteľ odpadových vôd.   

(3) V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, mastných a iných nebezpečných 

látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto túto skutočnosť zistil, povinný 

bezodkladne nahlásiť vlastníkovi a prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a 

riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.   
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čl. 4  

POVINNOSTI SPOJENÉ S UŽÍVANÍM ŽUMPY  
 

(1) Majiteľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo  
k úniku obsahu žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov 
alebo životného prostredia.  

(2) Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, rieky, prípadne pôdy  

v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je 

majiteľ žumpy povinný nechať vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy.  

(3) Vypúšťanie a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp je zakázané do:  

- povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce  

- stokovej siete verejnej kanalizácie, , krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov, záhrad, 

rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo 

vlastníctve užívateľa žumpy  

(4) Stavby žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom  

a technickým normám.  

(5) Umiestnenie žumpy na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom je 

vyprázdňovania  

a musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú 

kanalizáciu.  

(6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné - nepriepustné, tak by odpadová voda 

nepresakovala  

do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.  

(7) Majiteľ žumpy /prevádzkovateľ/ je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby 

nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo 

poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia  

(8) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí 

zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.  
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čl. 5  
SPÔSOBY MERANIA VYPÚŠŤANEJ ODPADOVEJ VODY  

 

 (1) Výška stočného pre nehnuteľnosti - rodinné domy, ktoré čerpajú vodu len z iných zdrojov 

(studňa) sa vypočíta podľa vyhlášky 397/2003 Z.z., (v znení vyhlášky 209/2013 a ostatných 

dodatkov) prostredníctvom smerného čísla spotreby vody vynásobením počtom občanov  

v rodinnom dome.  

čl. 6  
VÝŠKA STOČNÉHO ZA LIKVIDÁCIU ODPADOVÝCH VÔD PRE MAJITEĽOV ODPADOVYCH VÔD 

NAPOJENÝCH NA KANALIZÁCIU, SMERNÉ ČÍSLO SPOTREBY VODY  
 

(1) Za odvádzanie a zneškodnenie odpadových vôd pre producentov napojených na 

verejnú kanalizáciu platí majiteľ stočné. Cena za odvádzanie odpadových vôd (stočné) je 

stanovená ÚRSO-m a následne schválená  uznesením OZ cenovým výmerom.  

(2) Schválené smerné číslo spotreby vody podľa vyhlášky 397/2003 Z.z., (v znení vyhlášky 

č. 209/2013) je ..34. m3 na osobu za rok plus na jedného obyvateľa bytu v rodinnom dome 

alebo v bytovom dome s maximálne štyrmi bytmi sa pripočítava 1 m3 na spotrebu spojenú 

s očistou okolia rodinného domu alebo bytového domu a s očistou osôb pri týchto 

aktivitách.  

(3) Pri uhradení stočného po dni splatnosti si majiteľ verejnej kanalizácie môže 

uplatňovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy.  

(4) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí majiteľ odpadových vôd 

vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Výšku stočného za 1m³ odpadovej vody stanoví 

obecné zastupiteľstvo obce Ivanka  pri  Nitre svojim uznesením a to vždy k 1.1. 

nasledujúceho kalendárneho roku. Ak obecné zastupiteľstvo obce Ivanka  pri  Nitre svojim 

rozhodnutím novú sadzbu stočného pre nasledujúci kalendárny rok nestanoví, zostáva  

v platnosti sadzba z predchádzajúceho kalendárneho roku.  

(5) Faktúru  za  stočné podľa  bodu 1  a 2  článku  6  tohto  nariadenia stanoví  vlastník  

verejnej  kanalizácie   v súlade  so  zmluvou  na  počet  osôb  žijúcich  v domácnosti 

prihlásených  na  trvalý  resp. prechodný  pobyt v obci, danej  nehnuteľnosti, v termíne   

do  31.1. bežného  kalendárneho  roku  na  celý  kalendárny  rok. 

(6) Výška stočného pre právnické osoby, fyzické osoby- podnikateľov, školy a školské 

zariadenia, verejné  a štátne  zariadenia  a  inštitúcie nachádzajúce na území obce sa určí  

na základe skutočnej spotreby vody. 

(7)  Skutočnú spotrebu vody budú právnické osoby podľa  bodu  6 nahlasovať 

preukázateľným spôsobom  polročne obecnému úradu,– predložením kópie faktúry za 
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odber vody od prevádzkovateľa vodovodu – Západoslovenská  vodárenská  spoločnosť  

Nitra vždy najneskôr  do     15  dní  po  obdržaní  vyúčtovacej  faktúry  za  odber  vody.  

Faktúru  za  odber  vody  predloží  do  pokladne  obecného  úradu  Ivanka  pri  Nitre osobne, 

alebo  elektronicky. 

(8) Stočné sa uhrádza v hotovosti v pokladni OcÚ Ivanka  pri  Nitre, poštovou poukážkou 

alebo príkazom na úhradu v peňažnom ústave v prospech vlastníka, a to do 15 dní od 

obdržania faktúry od Obce Ivanka  pri  Nitre. 

(9) Vlastník kanalizácie - Obec Ivanka  pri  Nitre poskytne zmluvným producentom  

odpadových  vôd - fyzickým  osobám zľavy vo výške 50% z poplatku za odvádzanie 

odpadových vôd verejnou kanalizáciou v nasledovných prípadoch:  

-  študentom denného štúdia ubytovaných v mieste štúdia (mimo miesta trvalého pobytu) 

- občanom, ktorí pracujú mimo miesta trvalého bydliska a dlhodobo sa nezdržiavajú 

v mieste trvalého bydliska viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní  

 
Odpustenie poplatku sa poskytuje:  

- občanom, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody  
- občanom s celoročným  pobytom v domove sociálnych služieb (mimo obce) 
- občanom s celoročným pobytom mimo obce  

 
Majiteľ nehnuteľnosti pripojenej  na  verejnú  kanalizáciu uplatňujúci túto zľavu je povinný 

predložiť obecnému  úradu doklad v úradnom jazyku potvrdzujúci túto právnu skutočnosť 

(napr. pracovnú zmluvu, potvrdenie od zamestnávateľa, doklad o dennom štúdiu, doklad o 

ubytovaní na internáte, potvrdenie o prechodnom pobyte a pod.).   

Žiadosť o odpustenie  poplatku je  možné  predložiť  v termíne  do 15.januára  za  rok  
predchádzajúci vrátane požadovaných  príloh.  
 
Obec  ako vlastník a vyberateľ  poplatku  vráti príslušnú výšku  zľavy  z poplatku  žiadateľovi  
najneskôr  v termíne do  31.marca  kalendárneho  roka. 
 

 
čl. 7  

PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE  
 

(1) Osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na 

cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej 

kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny,  vykonania 

kontrolného merania množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického 

stavu kanalizačnej prípojky.   
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čl. 8  
OCHRANA VEREJNEJ KANALIZÁCIE  

 
(1) K bezprostrednej ochrane verejnej kanalizácie pred poškodením a na zabezpečenie jej 

prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie (ďalej len „pásmo 

ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejnej kanalizácie.   

(2) Pásmo ochrany sa vymedzuje vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho  

pôdorysného okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácie.   

(3)  V pásme ochrany je zakázané:   
- vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 

alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli 

ohroziť ich technický stav, umiestňovať skládky. 

(4) Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne  
odpadových vôd a žumpy je zakázané.   
 
 

čl. 9  
VODA Z POVRCHOVÉHO ODTOKU – DAŽĎOVÁ VODA  

 
(1) Voda z povrchového odtoku (dažďová voda), dopadajúca na strechu stavebných 

objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do 

podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti 

pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.   

(2) V prípade, ak sa v blízkosti pozemku nenachádza odvodňovací kanál alebo technické 

parametre kanála neumožňujú odviesť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového 

odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto 

účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.   

(3) Náklady spojené s odvedením dažďovej vody z povrchového odtoku alebo 

vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.   

(4) Pri odvádzaní dažďovej vody z povrchového odtoku nesmie dôjsť k narušeniu  

vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani k poškodeniu priľahlých nehnuteľnosti  

vplyvom nevhodného umiestnenia trativodu.   

(5) Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je 
zakázané.  Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je 
zakázané. 
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čl. 10  
SANKCIE  

 
(1) Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je priestupkom 

podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, 

za ktorú môže byť uložená pokuta.  

(2) Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou a fyzickou 

osobou oprávnenou na podnikanie je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa 

§ 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov uložiť pokutu.  

(3) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, 

dĺžky trvania protiprávneho stavu a na okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo.  

(4) Výnos z pokút uložených obcou je príjmom rozpočtu obce.  

(5) Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:  

a) starosta obce  

b) hlavný kontrolór obce  

c) poslanci obecného zastupiteľstva obce. 

(6) Právo vykonať kontrolu majú aj iné kontrolné orgány.  

 

Čl.11 
PRECHODNÉ  USTANOVENIA 

 
1/ Vlastník  nehnuteľnosti  napojenej na  obecnú  kanalizáciu v obci  Ivanka  pri  Nitre do  
termínu  účinnosti  tohto  nariadenia /pred 1.1.2017/ je  povinný uzatvoriť  s vlastníkom  
obecnej  kanalizácie zmluvu  o pripojení  a odvádzaní  odpadových  vôd  podľa  tohto  VZN  
najneskôr  do  30.6.2017. 
 
 

čl. 12  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

(1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na  

zák. č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 

predpisov.   

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Ivanke  pri  Nitre   dňa 07.12.2016 uznesením číslo  84/2016-OZ.  
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(3) Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú 

tomuto VZN. 

 

 

        Bc. Ľuboš  Gál 

           starosta  obce 
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Príloha č. 1: 

       Stav vodomera: 

Evid. č. ..........................................    

 

       Obecný úrad 

       Novozámocká 326 

       951 12  Ivanka pri Nitre 

 

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu 

 

Žiadateľ: ........................................................................................................................... 

Adresa: ............................................................................................................................ 

Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Ivanka pri Nitre, 

na ulici ................................................ č. d. ........................ na parc. č. .......................... 

na verejnú kanalizáciu. 

Pripojenie žiadam na nehnuteľnosť ................................................................................. 

 

1. Zdroj vody 

a) verejný vodovod   áno  - nie 

b) vlastný zdroj    áno  - nie 

 

Odberateľ nesmie priamo spájať vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod s potrubím zásobovaním 

z vlastného zdroja.  

2.  

Vybavenie domácnosti Výtok WC Kúpeľňa Kuchyňa 

Zdroj vody - verejný     

Zdroj vody - vlastný     

 

Ohrievanie vody 

- prietokový ohrievač  (elektrický, plynový) 

- pec na tuhé palivo 

3. pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu musí byť vnútorná kanalizácia prezretá 

a preskúšaná zástupcom správcu kanalizácie. 

4. Množstvo vypúšťanej odpadovej vody sa určuje podľa odpočtu na vodomere, v prípade vlastného 

zdroja sa určí podľa ročných smerných čísel. 

5. Do verejnej kanalizácie sa môže vypúšťať len odpadová voda z domácností. Je zakázané pripájať 

dažďové zvody a iné vody, okrem splaškových. 

6. Odberateľ je povinný platiť odplatu za odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd – stočné. 

7. Spôsob výpočtu stočného sa určí súčinom meraného alebo predpokladaného množstva odpadovej vody 

a ceny za 1 m
3 
 vypúšťanej vody určenej cenovým predpisom a schváleným VZN obce. 

8. Podmienky pripojenia a prevádzkovania kanalizačnej prípojky upravuje Zákon číslo 442/2002 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  
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Príloha: náčrt skutočného vyhotovenia prípojky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ivanke pri Nitre, dňa ........................................        ......................................... 

          podpis žiadateľa 

 

 

 

 

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

          prevádzkovateľ  
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Príloha č. 2: 

Z M L U V A 

o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

uzatvorená v zmysle Zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
 

1. Zmluvné strany 

Dodávateľ:  Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12  Ivanka pri Nitre 

IČO: 31827004 

DIČ: 2021253652 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: 

Zastúpený: Bc. Ľuboš Gál, starosta obce 

 

Odberateľ: 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Zasielacia adresa: 

 

2. Predmet zmluvy 

Odvádzanie odpadových vôd  

 

3. Technické údaje 

číslo odberu:  .............................................................................................................................. 

adresa odberného miesta: ........................................................................................................... 

 

4. Množstvo odvádzaných odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

Limity a množstvo odvádzaných odpadových vôd verejnou kanalizáciou, prípadne vôd 

odvádzaných do kanalizácie z iných zdrojov, sú určené veľkosťou pripojeného vodomeru, 

ktorým bolo toto množstvo zistené. V prípade, že nebol vodomer pripojený, určí sa množstvo 

paušálom podľa smerných čísel v zmysle Vyhlášky č. 397/2003 Z.z.. 

 

5. Limity znečistenia odpadových vôd 

Kvalita odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie zo zariadenia odberateľa zodpovedá 

platným a všeobecným záväzným právnym predpisom a normám vyplývajúcich z nich. 

 

6. Cena a platobné podmienky 

Cena stočného je dohodnutá v súlade so zákonom č. 276/2001 Z.z o regulácii v sieťových 

odvetviach, a to v cenovom rozpätí vyhlásenom v Zbierke zákonov SR Úradom  pre reguláciu 

sieťových odvetví vždy na príslušný kalendárny rok. Aktuálna výška ceny stočného je 

k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre. 
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Spôsob úhrady: v hotovosti do pokladne, prípadne šekom, prevodným príkazom na účet obce. 

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti určí iného platcu ako je on sám, ručí za riadne a včasné 

platenie stočného osobne.  

Množstvo odvádzanej vody je stanovené: ... vodomerom, meradlom, paušálom... 

Fakturáciu stočného u právnických osôb vykonáva dodávateľ polročne v závislosti od 

veľkosti odberu. 

 

7.Doba plnenia 

Táto zmluva je uzavretá ma dobu: neurčitú. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Jednostranne potvrdeným 

návrhom zmluvy je dodávateľ viazaný v lehote do 30 dní od preukázateľného odoslania 

návrhom zmluvy. 

 

8. zmeny a uskutočnenie zmluvného vzťahu 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu 

tejto zmluvy, budú urýchlene oznámené druhej zmluvnej strane písomným návrhom o zmene 

zmluvy. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, potvrdenými zmluvnými 

stranami. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou 

s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede. Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, ktoré 

majú platnosť originálu. Odberateľ sa s obsahom zmluvy a obchodnými podmienkami 

zoznámil a svojim podpisom vyjadruje súhlas s jej obsahom. Odberateľ týmto udeľuje 

dodávateľovi výslovný súhlas k zapracovaniu osobných údajov odberateľa do tejto zmluvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ:       Odberateľ: 

 

v Ivanke pri Nitre dňa     v Ivanke pri Nitre dňa 
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Všeobecné obchodné podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

 

1.  Úvodné ustanovenie 

Obchodné podmienky sú vydané v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z.z. v znení 

neskorších predpisov 

2. Vymedzenia pojmov 

- Producentom odpadových vôd do verejnej kanalizácie je fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd 

s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej 

kanalizácie. 

- Stočné je cena za službu spojenú s odvádzaním odpadových vôd  verejnou 

kanalizáciou a čistením, prípadne zneškodňovaním odpadových vôd. 

- Odvádzanie odpadových vôd je splnené prechodom vody do zariadenia dodávateľa 

zo zariadenia odberateľa. 

3. Spoločné práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa 

- Vo výnimočných prípadoch pri uzatváraní zmluvy sa strany môžu dohodnúť, že 

príjemcom zdaniteľného plnenia a platcom faktúr je tretia osoba (nájomca 

nehnuteľnosti). Odberateľ však zostáva plne zodpovedný za záväzky zo zmluvy 

a ručí za všetky pohľadávky, ktoré vznikli zo zmluvného vzťahu.  

- Pokiaľ je pozemok alebo stavba pripojená na kanalizáciu v súlade s právnymi 

predpismi, vzniká odberateľovi právo a zároveň povinnosť na uzatvorenie 

písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. 

- Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k prípojke a k vodomeru. 

Pokiaľ nie je odberné miesto v dobe od počtu prístupné, je odberateľ povinný na 

špecifickom tlačive ohlásiť dodávateľovi stav počítadla vodomeru do 5 dní.  Ak 

tak neurobí, je dodávateľ oprávnený vyfakturovať množstvo vychádzajúce 

z priemernej dodávky vody za minulé obdobie, príp. iným spôsobom v súlade so 

zákonom. Termín odpočtu stanovuje dodávateľ. 

- Odberateľ týmto dáva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 

dodávateľovi ako správcovi osobných údajov súhlas zhromažďovať údaje 

v rozsahu nutnom pre túto zmluvu a jej spracovanie a uchovať pre účely naplnenia 

práv a povinností z tejto zmluvy.  

4. Práva a povinnosti odberateľa 

- Odberateľ má právo s výnimkou stanovených dôvodov na odvádzanie odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou.  

- Odberateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy preukázať vlastníctvo k pozemku 

alebo k stavbe pripojenej na kanalizáciu.  

- Odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebné údaje v súvislosti so 

zmluvou, ako aj vymedzenie odkanalizovaných plôch pre výpočet množstva 

odvádzaných vôd z povrchového odtoku.  

- Odberateľ sa zaväzuje  dodržiavať ustanovenia § 25 a § 26 Zákona č. 442/2002 Z. 

z. 
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- Odberateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť a preukázať dodávateľovi 

zmenu v osobe v osobe odberateľa, a to podaním návrhu na zápis prechodu 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, prípadne k iným obdobným spôsobom 

k nehnuteľnosti.  Do doby splnenia tejto povinnosti sa odberateľ špecifikovaný 

touto zmluvou zaväzuje uhrádzať stočné dodávateľovi. 

- Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi 15 dní vopred písomnou formou 

začiatok vypúšťania odpadových vôd pre iný účel ako bolo zmluvne dohodnuté 

a uzatvoriť novú zmluvu s dodávateľom. 

5. Práva a povinnosti dodávateľa 

- Dodávateľ nesmie pri uzatváraní zmluvy a po dobu jej trvania konať v rozpore 

s dobrými mravmi, najmä nesmie odberateľa diskriminovať a zároveň sa zaväzuje 

dodržiavať ustanovenia § 29 Zákona č. 442/2002 Z. z. 

- Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré odberateľovi vzniknú pri prerušení alebo 

obmedzení odvádzania odpadových vôd. 

6. Zmluvné pokuty, náhrada škody 

- Za neoprávnené odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je dodávateľ 

oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 66, 38 €.  

Za nepovolený odber sa považuje : 

a) ak odberateľ prevedie právo, vyplývajúce zo zmluvy, na tretí subjekt bez 

súhlasu dodávateľa 

b) ak odberateľ odoberá vodu bez merania alebo vykoná také isté opatrenia aby 

vodomer nezaznamenával alebo zaznamenával nesprávne, prípadne vodomer 

alebo plombu vodomeru poškodil, pričom neohlásil bez zbytočného odkladu 

náhodné poškodenie, odberateľ je povinný uhradiť v tomto prípade i náhradu 

škody za stočné, vypočítané technickým prepočtom podľa svetlosti potrubia 

a predpokladanej doby odberu bez merania 

c) ak bude v zmluve zistené zámerné uvedenie nesprávnych údajov s úmyslom 

poškodenia dodávateľa 

7. Reklamácia 

- Reklamáciu proti fakturovanému množstvu stočného môže odberateľ uplatniť 

u dodávateľa do 30 dní po obdržaní faktúry. 

- Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti meradla, postupuje v zmysle § 30 

Zákona č. 442/2002 Z. z. 

8. Záverečné ustanovenia 

- Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia 

Zákonom č. 442/2002 Z.z., Občianskym zákonníkom. 

 

 

 

 


