REKLAMACNY PORIADOK

Ktoým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu práv a nárokov pri vypúšt'aní
odpadových vód do verejnej kanalizácíe, zodpovednosti za vady vrátane
spósobu určenia nárokov vyplývajúcich ztejto zodpovednosti a o spósobe,

postupe a mieste ich uplatňovania.

Clánok 1
Platnost' reklamačnóho poriadku
'fento l{eklamačný poriadok platí pre Vodárenskúr spoločrrost' Sládkovičovo, spol.

s r,o..

Ftrčíkova 4601254.925 2l Sládkovičovo, prevádzkovatel'a verejncj kanalizácie (d'ale.i v 1extc
lcn ..VK"/. (ďalej v texte lcn .,dodávatel"').

Článok 2
llozsah, postup a prrdmienky uplatňovania reklamácii
Odberatel' má právo r-rplatnit'

si voči dodávatel'ovi

zodpovednost' z,a vady porušením
podmienok doliodr-rutých v ztlluve reklamovat':

všeobecne zÁvázných právnych predpisov a
o odvádzanie odpadovcj vody v dohodnutonr rozsahu a stanovcnýrn spósobonl,
o množstvo odvedenej odpadovej vody trvederrej vo í'aktťrre,
. cenovú tarifLr uvcdenú vo faktírre.

2.1 Sp6soby uplatňovania reklamácie
Reklarnáci u móže od beratcl' uplattiovat':
o písomne na adresu pracoviska osoby, ktorá rná právo podpisovania zmlúv uvedenťt
v znrluve o odvádzaní odpadovýc|r vód, alebo na adresr.t uvcdenú na vyťrčtujúcej
l'aktúrre za odvedcnic odpadových vód (stočnó) VK,
. osobne na pracoviskr-r odbytu v sídle dodávatel'a alcbo rra vystltrlttom pracovisku
v pracovnej dobc,
o telefonicky na čísletelefónu poruclrovcj služby 0908 074 465 a to len v prípade
kva|ity odvedenej odpadovc.i vocly, kedy móže byt' spósobená škoda na ma.ietkLr alebo
olrrozené zdravie osób. 'I'akťtto rcklamáciu jc možrró uplatňovat'24 hodín denne.

Nálcžitosti uplatňovancj reklamácic:
o mello a priezvisko odberatel'a. prípadne telefbnický kontakt.
. adresa objektLr alebo nehnutcl'nosti (odbcrrró rniesto), ktoré.je kanalizačnoLl prípo.ikou
pripojená na VK,
o adresu odberatel'a, ak nic je rovrraká ako adresa odberného rnie sta,
. predmet reklanrácie (napr, l-aktťrra č...... f'aktr-rrovarré nrnožstvo, poškodené nleradlo
alebo popis vady,
. v prípadc telefonicky uplatňovar'c.i reklanrácie aj teleíónnc číslo,z ktorólro sa
reklarnáci a uplatňuj c.
Zanrestnanec dodávatel'a povcrený prí|morrl a evidcnciou podaných reklarnácií .|e povinný
vyhotovit'o takto podane,j rcklamácli písonrný záznanl - lleklamačný protoko| s uvcdením
vyššie vyšpeciíikovanýchúdajoch potrebných pre vybavcnic rek|amácie.
V prípade ak uplatňovaná reklarnácia nebudc obsahovat' požadované ťr<laje na.inrá popis vady
alebo reklamácie, táto skutočnost'nróžepredlžit'lehoty rra jej riadrrc vybavenie.
2.2 Lehofi na podanic reklamácií

.

ak sa množstvo odvcdenej odpadovej vody nreria podl'a § 3 ods. l písn-r. a) vylr|ášky č.
39712003 Z.'/-. :učerlýn meradlom (d'alej lcn ..rtreradlo") osadeným rra karralizačrrcj
pripojke, reklar-r-rácie na vyťrčtovanémrrožstvo oclvedcr'cj odpadovc.i vody si
odbcratel' musí u dodávatel'a uplatňovat' bezzbyíočnéhoodkladu,

prípade, ak odberatel' rcl<lamuje nrnožstvo odvedenej odpadovej vody pred
uplynutírrr lehoty splatnosti vyúčtr:júcejťaktúry(ďalej lej faktúra) za stočné,je
s podaním reklamácie spoj ená l-tLttnost' vr,áti1' vystavenút faktúru,
v prípade, ak odberatel' zistí na meraclle inó ako obvykle zmerané množstvo vody,
alebo že merad]o tremeria a to_pred dňom odpočtu z meradla za účelomfakturácie
stočnólro. rrróžc si u dodávatcJ'a uplatnit' reklamáciu na množstvo odobratcj vody pred
týmto dňonr,
ak množstvo odvcdenej odpadovej vody nie .|e mcrané rrrcradlom a ak sa množstvo
odvedenej odpadove.i vody určr-rie podl'a srrrerných čísielspotreby v zmysle prílohy č.
J kvyhláškey,lŽ*,p SR č. 391l2O03 Z.Z (paašál) alebo výpočtom, odberatel'si móže
u dodávatel'a uplatriovat' reklatnáciu na vyúčtovarró množstvo ler. ak preukáže zmeny.
ktoré u ncho tlastali a nrajú vplyv na výpočet množstva ato bez, zbYočnéhoodkladu
odo dňa. ked1, tieto zmclly r-rastali aJcbo odo dňa doručcnia l'aktťrry. Dodávatel' nebude
pril-rliadat' na zlnc1-ly, ktoré rTzrstali v prcdchádzajúrcom kalcndárrrom roku,
ak sa množstvo vód z povrchového odtoku (voda z atInosiěrických zrážok
z nelrnutel'nosti vypúšt'anej do vcrejrrcj kanalizácie určuje výpočtom podl'a prílohy č.2
kvyhláške MŽP SR č. 397l20O3 7,.z,., odberatel' móže rekJan-ráciu uplatňovat' pri
sclrval'ovaní a podpise prílolry l< zmluve ,,Výpočet množstva vód z povrchového
odtoku z nelrnutel't,tosti". Na rcl<larrráciu uplatňovanú počas v prílohe uvedcnom
spoplatňovanotll období doclávatel' bude prilrliadat' len v prípade, ak odberatel'
plcukáže zmcny. ktoró nastali vo vcl'kosti acharaktcrc povrchu príslušncj plochy
nehnutel'nosti. z ktore.i sa voda z povrchového odtoktr odvádza do VK.
v

Clánok 3
povinnosti dodávatcl'a a odberatel'a
3.1 Povinnosti dodávatel'a

zabezpečit', aby počas celej pracovrre.j doby bol na pracovisku príton-rný zamestnatrec
zodpovedný za prí|ern. evideIrciLr a vybavovanie reklamácií,
zjednat' neodk|adne nápravrl a vykonat' také opatrenia, aby v prípade oprávnených
reklamácií rredoclrádzalo k stavtt ktol:ý reklamáciu vyvolal,
písom;re irrtblrnovat' odbcrate l'a o postupe vybavovar'ia reklamácie ako aj výsledku
preskúšalriamcradla s kvalifi|iovaním reklamácie v súIadc s ods, § 30 zákonaNR SR
č. 44212002 7,.z. o vcr:c.inýclr vodovodoch a verejr'ýclr kanalizáciách a o zmene
a doplnení z,ákona č. 27612001 7,.z. o regulácii v sict'ových odvetviach v znení
neskorších predpisov (d'alej v tcxte len ,.zákon"),
písomne informoval' odberatcl'a o výsledku vybavenia reklarr'ácie v lehote do 30 dní
odo dňa.|c.i podarlia.

3.2 Povinnosti odberatcl'a

Odbcratcl'

pri riešcníreklamácie .ie povinný

a dodávatel'ovi umožnit':

. vstllp na

nehnute

l'nost' pri;lo.jenťr na

a kanalizačrrej prípoj kc.

poskytnút' potrcbnú súčinnost'

VK za

účelorrr

prístupu k vodovodnej

o
.

kontrolu meradla . prípadne jeho výmenu alebo kontrolr-rý odpočct z meradla.
odber vzoriek na kontrollr kvality vypúšt'arrej odpadovej vody vo vk.
Ak ho k tomu vyzve poverený zamestnanec dodávatel', je d'alcj povinný prcdloži1' r-rrir
doklady (zmlLrvu. doklad o zaplaterrí a pocl.) potrebrré k preveretiiu oprávncnosti reklarnácic
a osobne sa celélro priebehLl rcklanračnól.o konar-ria zúčastnit'.

Clánok

4

Sp6sob a leho§ r,ybavenia reklamácic
4.1 l{cklamácia služieb súvisiacich s odvedcním a čistcnim odpadovej vody
I)odávatel' rrajrreskór do 24 hodírr od podania rcklan-rácic tra nlicslc salllolll za prítonrtrosti
odbcratel'a alebo nírr-r povercnc.j osoby v dohodrrutom rozsahu at stanoveným spósobort-t
prešetrípredmet reklarnácic. O priebelrrr miestncho šetrenia spíšuzťrčastnení,láznaln
s návrhom riešenia reklanrácie.
4.2

lleklamácia množstva odvedcnej odpadtlvej vody

Ak

odberatel' rcklamuje nTnožstvo odvedene.j odpadovej vody. ktoré sa LrrčLrje odpočtorn
z mcradla na meranie nrnožstva dodarrej pitnej vocly, tnnožstvo vypúršt'ancjodpadovc.i vody z,a
čas poruchy nleradla sa r-rrčr-tjc výpočtom naslcdovne:
o čas poruchy meradla ('l') počet drrí, odo dňa počiatočnél.oodpočtu z nrerad|it
uvedeného v pos|cdncj laktúre pred uplattrenín lcklanrácie a]ebo žiadosti
o preskúršalrienreradla až ku dňLr výrneny nreradla alcbo odstránenia poruchy.
. porovnatel'ným obdobím ('l'p) rninulélro roka obdobie. v ktoronr sa množ.stvo
odobrate.j vody zYY spoplatriovalo z dvoclr alcbo viac po sebe nas|edLLiúcich
odpočtov z meradla vykorrarrých v rovnakom kalendárnom období minulého roku,
o nasledujúcim porovnatel'ným obdobím obdobic, ktoré z-ačínadňonl oclstráncnia
polr-rchy na závitových pripojeniaclr n-rcradla alebo odo dňa.ieho výmeny a náslcdrrého
prvého odpočtu z meradla,

.

koeficientom nárastu alcbo poklesu odobratého množstva pitnej

vody zyy,

podiel priemerného denného odobratého množstva vypočílanóho z obdobia poruchotl
neovplyvneného spoplatnené|ro obdobia vodného (odpočtovélro cyklu) a prieIrlerného
denného odobratého množstva vypočítanélroz porovnatel'ného spoplatncrrého obdobia
v minulonr roku.

4.3 Za zmenu v odbcrrrvých pomeroch pitnej vody sa považuje, ak:
. koeíicient poklesu odobratého nnožstva pitnej vody v v v jc rTižšíako 0,7,
. kocíicicnínárastu odobratól'o mtrožstva pitnej vody z VV.ie vyššíako '1.3,
o nastala zmena v spósobe určovania množstva odobratcj pitnej vody.
4.4 Mntlžstvo odobratej pitnej vody,za čas porr-rclry meradla alebo.jcl-ro závitových pripo.iení
sa určípodl'a § 30 ods. 4 zákonavýpočtom podl'a vzoíca Q : Qll. 'l' (mJ) kde:

Q - vypočítanémnožstvo odobt,atcj pitnej vody za čas poruclry meradla (m3),
'l'- čas poruchy meradla (poče1 dní)
Qp - priemerné denné množstvo odobratej pitnej vody z VV vypočítarrépodl'a vzorca

Qu
Qp

-

:

Qr,/ Tp (m,r. deň-l) ktlc:

spoplatnené množ,stvo v porovnatc['rronr období rnintrlého roka (rn3).

'l'1-- počet dtrí zo spoplatncnólio obclobia vodnél'o (odpočtovólro cyklu), ktorého dátun' dňa
počiatočnéIroa koncovóho odpočtu rrrcradla jc uvcdený na faktťrre z pot,ovnatel'ného obdobia
mirrulého roka.
o nový odbcr a|ebo o zmenu T,odbcrových pomeroch pitnej vody z

Ak ide

VV, priemerné

denné nrnožstvo odobratcj pitnej voc11, Qp 1m3. deň-'; sa vypočítapodl'a vyššic uvedeného
v7,orca s týrl. že Qr sa r,rrČi podl'a IrrnoŽstva dodávanci vody v nasledujúcom

porovnatcl'nom období.

4.5 Ak oclbcratcl' rcklanruie ntnožstvo odvádzanýclr odpadových vód z dóvodu úniku vody
minro VK počas poruchy na vodovodne.j prípojke za nlcradlom (vodomerom) alebo na
domovom rozvodnonl systénle pitnc-j vocly, odberatel' nllrsí tťrto skutočrtost' .jcdnoznačnc
preukázal'. Dodávatel' si tieto skutočllosti prcverí rrajneskoršic do 3 dní odo dňa podania
rek]amácic. V prípadc. žc sa ticto sliLltočnosti rrepotvrdia. rcklarnácia sa kvalifikuje ako
ncopodstatncná. Ak 1icto skr.rtočnosti br-rdú polvrdenó, rcklarnácia sa kvalifikuje ako
opodstatncná a dodá,,,atcl' pristťrpi k ricšcniLr reklamácic až, po odstráncní poruchy na
vodovodnc.i prípo.jke alebo rra vnťrtorrlých rozvodoclr vody odberatel'onr. Množstvo odvedenej
odpadovcj vody za čas porLrchy n2t vodovodnej prípojkc za meradlom alebo na
vnútorných rozvodoch vody sa určír,Ýpočtom podl'a 4.4 tohto článku. Čas poruchy (r').ic
daný počtonr dní odo dňa počiatočnéhoodpočtr"r z nreradla uvcdcného v poslcdnej faktťrre ,
pred uplatnelrím rcklamácic a dňorn odstránenia poruchy.

4.6

Ak

množsh,o odvedcne.i oclpadovc.i vody nie

jc

merané, v prípadc podania
rcklamácie sa nróže dodávatcl' s odbcrate l'ort dohodrrúí',ž.e nrnožstvo odvcdenej odpadove.j
vody sa určípodl'a krátkodobóho tllct,atria v trvaní najnerre.i .iedr'ého týždňa počas bežnej
produl<cie odpadových vód na dočastltllll I-Ilcraconr profile zt,iadenom na vhodnom nrieste
kanalizačne.i prípojky alebo dil'crcnčrlýnr spósobom dvomi nreracími profilmi zriadcnými nad
a pod zaťrstením kalralizačnej prípo.ikv do vcrcjrrej kanalizácie.
písomná dohoda musí obsahovat':

.
o
.
.
o

spósob realizácic t-ncratria,
tnicsto a obdobie mcrania.
odlrad výšky nákladov.
kto bude znášat'náklady.

z,ávázok odberatel'a,
tlnožstl,a.

žc ncbttclc

akýmkol'vek spósoborn ovplyvňovat' meranic

4.7 Výpočet množstva odvedcnc.j odpadovcj vody za čas poruchy meradla

Na účel1,výpočtu množstva odvcclcncj odpadovej vody za čas poruchy meradla vo
vlastníctve odberatcl'a sa rozu mic:
. čas poruchy mcradla ('l') počct dní, ktoré uplyrrú odo dňa posledrrélro poruchou
neovplyvncnc<l-ro odčílaniapr:ctcčcného nrnožstva ku driu odstránenia poruchy meradla
alebo.je ho výnreny.

.
.
.

porovnatel'ným obdobím (Tp,) minulého rcrka obdobie, v ktorom spoplatnené
nnožstvo odvedenej oclpadovej vody bolo z dvoch alebo viac po sebc nasledr,rjúcich
spoplatňovaných období (odpočtových c;yklov pretečerrélromnožstva) v rovnakom
kalendárnom období v minulom roku,

nasledujúcim porovnatel'ným obdobím obdobie, ktoré začínaclňom odstránenia
poruchy na neradle alebo odo dňa ieho výnreny a rrás|edného prvého odčítarria
pretečenélro množstva,

koeficicntom nárastu alcbo poklesu pricmerného denného vypusteného množstva
odpadovej vody. podiel priemernél.o dcnnóllo i,ypusterrého nrnožstva vypočítanólro
z obdobia poruchou neovp|yvnenóho spoplattrcného obclobia stočnéhoa pdemcrtrého
dennóho odberu vypočítanéhoz porovnatel'nóho obdobia nrirrulého loka.

Za zmenu vo vypúšt'aníodpadových vód sa považuje ak:
o koeficient poklcsu denného priemeru vyptrstcného množstva odpadovýclr vód je
nižšíako 0,7,
o koeficient nárastu denného priemeru vypLlstcného množstva odpadový,ch vócl je
vyššíako 1,3.

Ak

nemožno presnc určit' množstvo vypúšt'anýchvód za čas poruchy meradla vo
vlastníctve odberatel'a umiestneného na kanalizačnej pripojke, určísa podl'a § 3l ods. 4
zákona výpočtom podl'a vzorca:
Qov= Qo. T

Qov
T

-

1m3; kcle:

vypočítanémnožstvo odvedenej odpadovej vocly za čas poruchy nreradla (m3).

čas poruclry meradla (počet dní),

Qp- denný priemer vypúšt'anéhomnožstva odpaclovej vody vypočítanýpodl'a vzorca:

Qo- Qeov/T,
Qr.ov

-

(.'.

cleň

l;

kde:

|poplatnerré množstvo odvedenej odpadovej vody v porovnatcl'rrorn období mir-rulóIro

roka (m').
'I'e -počet dní zo spoplatnerrého obdobia stočrrého(oclpočtovéh.ocyklLr). ktorého dátLrrl dňa
počiatočnéhoakoncového odpočtu z meradla jc rrvedený rra faktúre zporovnatel'ného
obdobia minulého roka.

Ak ide

vo vypúšl'aníoclpadovýcl' vód, podl'a nrnožstva
vypúšt'anej odpadovej vody v nas|edujúcom porovn:rtel'nom období , v tomto prípacle
denný priemer vypúšt'ania nrnožstva odpadovej vod_y Qo 1mJ . deň '; ,u ul,počílapodl'a
yzorca Qo = Qpoy l'Iy- s tým, Že Qp91, sa určípodla tlrnožstva odvcdenej odpadove.j vocly
o nové vypúšt'aniealebo o zmenu

v nasledujúcom porovnatel'nonr období. Dodávatel' a oclberatcl' sa rnóžu dohodnúrt' na určení
der'ného prienreru vypúšt'anéhomnožstva odpadovc.j vody Qp (-'
cteň-l) spósobom
uvedeným v ods. 4.6.
4.8 lleklamácia použitej cenovci tariíý vo faktúre.

Ak je pri vyúčtovarrístočnéhospocl'ybňovaná polžit[t cerrová tarifá, alebo ak vzniknc chyba
použitírnnesprávnej cenovej tarify, odberalel' by rrral reklamáciu podat' pred r_rplyrrutím
lehoty splatnosti faktúry ( s reklarrrácioLr je spojen1l trLttnost' vrátit' faktúru). Dodávatel' je
povinný preverit' použitúúčtovanťrcenovťt tarifu podl'a v tom, čase platných podrrrienok pre
ich uplatnenie, ktoré sťt stanovené vo výnose a rozhodnutí l]radu pre reguláciu siet'ových

odvetví. V prípade kvalifikovania reklan-rácie ako opodstatnenej
dodávateť vyhotoví dobropis a odberatcl'ovi zašle opravenú faktúru.

, na

vrátenú faktúru

Článok s
Nároky vyp§vájúcc zo zodpovednosti zavady
V prípade oprávnenej a opodstatncncj reklamácie na vyúčtovanémnožstvo odvedenej
odpadovei vody a vrátenia faktúry pred uplynutím jej lehoty splatnosti, bude na túto
faktúru vystavený dobropis azaslaná opravená faktúra. V ostatných prípadoch oprávnených
a opodstatnených reklamácií na vyúčtovanémnožstvo, bude uznaná čiastka finančných
prostriedkov vrátená odberatefovi, ak sa dodávatef a odberatef nedohodnú inak. V ostatných
prípadoch je dodávatel' povinný bez z.bytočnéhoodkladu na vlastné náklady oprávnenú
reklamáciu vyriešit' a to odstráncním závadného stavu. Uplatnením nároku zo
zodpovednosti za vady zostáva nedotknutá zodpovednost'dodávatel'a za škody spósobené
prevádzkovou činnost'ou podťa Občianskeho zákonníka,

článok 6

záverečnéustanovenia
Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnost' dňom 0r.01.2011

