Všeobecnéobchodné podmienky dodávky vody z verejnéhovodovodu
a odvádzania odpadovfch vÓd vereinou kanalizáciou.
1. Uvodné ustanovenie
1.1. obchodné podmienky su vydané v sÚ|ade so zákonom č.
442l2OO2Z.z.
2.
Vymedzenie poimov
2'1. odberateÍom je v|astník pozemku a|ebo stavby
pripojenejna vodovod alebo kanalizáciu, pokial nie je v zm|uve
určené inak'- ďalej aj organizaěná zložka Štátu, príp.
spoIočenstvov|astníkov. Pokiať uzaviera zmluvu spolocn!
zástupca spoluvlastníkov pozemku alebo stavby, má sa za to,
Že ich zastupuje na zák|ade dohody a zhody medzi nimi.
viacero
Pokial' je vodovodnou prípojkou zásobovanfch
vlastníkovpozemkov alebo stavieb, potom sa má za to, že
odberate|'omje v|astníkprvého pozemku alebo stavby, kton.fje
na vodovod alebo kanalizáciu pripojenf, ak nie je dohodnuté
inak.
?,2' Vlkonom povinností a práv dodávatela je na základe
prevádzkovateť, a to
poverenf
Treněianska
zmluvy
vodohospodárska spo|očnosťa.s.
2.3. Vodné je cenou za dodanÚ vodu a za sluŽbu spojenÚ
s jej dodávanÍm.
2.4. Stočné je cena za s|uŽbu spojenÚ s odvádzanÍm
odpadou.|ch vÓcJ verejnou kana|izáciou a čistením,prípadne
odpadovf ch vÓd.
zneŠkodĎovaním
2.5. Dodávka vody a odvádzanie odpadovfch vÓd je sp|nená
prechodom vody zo zariadenia
dodávatel'a do zariadenia odberate|'a.
3. Spoločné práva a povinnosti dodávateÍa a odberateťa
3.1. Vo Wnimočnfch prípadoch pri uzatváraní zm|uvy sa
strany mÓŽu dohodnuť, Že príjemcom zdanite|néhoplnenia
a p|atcom faktur je tretia osoba ( nájomca nehnute|'nosti).
odberateÍ vŠak zostáva plne zodpovednf za závázky zo
zm|uvy a ručí za vŠetky pohťadávky, ktoré yznik|i zo
zmluvnéhovzťahu.
3.2. Pokial je pozemok alebo stavba pripojená na vodovod
a|ebo kanalizáciu v sÚlade s právnymi predpismi, vzniká
odberatelovi právo a zároveĚ aj povinnosťna uzatvorenie
písomnej zm|uvy o dodávke vody z verejného vodovodu
a odvádzani odpadovfch vÓd.
3.3. odberatel' je povinnf umoŽniť dodávatel'ovi prístup
k prípojke a k vodomeru. Pokial nie odberné miesto v dobe
je odberatel'povinn! na špecifickomtlačive
odpočtuprístupné,
vodomeru do 5 dní.Ak tak
ohlásiťdodávateÍovistav počítad|a
vyfakturovať mnoŽstvo
neurobí, je dodávatel oprávnen
vychádzajÚce z priemernej dodávky vody za minu|éobdobie,
prip. inlm spÓsobom v s |ade so zákonom. Termín odpočtu
stanovuje dodávateÍ.
3.4. odberatel t:fmto dáva v srjlade so zákonom o ochrane
osobnfch ridajov dodávatelovi ako správcovi osobnfch udajov
sÚh|as zhromaŽďovaťudaje v rozsahu nutnom pre tÚto zm|uvu
a jej spracovanie a uchovať pre Úče|y nap|nenia práv
a povinnostíz tejtozm|uvy'
4. Práva a povinnosti odberateťa
4.1. odberateťmá právo s u/nimkou stanovenfch dÓvodov na
p|ynu|Údodávku vody a odvádzanie odpadou'fch vÓd verejnou
kanaIizáciou.
4'2. odberatet je povinnf pred uzavretím zm|uvy preukázať
v|astníctvok pozemku alebo stavbe pripojenej na vodovod ěi
kanalizáciu.
4.3. odberate|' je povinnf poskytnÚť dodávatelovi potrebné
aj vymeranie
zm|uvou, ako
Údaje v suvislosti so
odkanalizovan;fch p|Óch pre ufpoČet mnoŽstva odvádzanlch
vÓd z povrchového odtoku.
4.4. odberateÍ sa zavázuje dodrŽiavaťustanovenia $ 25 a S 26
z.ě' 442l2oo2Z'z.
4.5. odberatel sa zavázď1e bez zbytočnéhoodkladu oznámiť
a preukázať dodávate|'ovi zmenu v osobe odberate|'a - a to
podaním návrhu na zápis prechodu vlastníckeho práva
obdobnfm spÓsobom
k nehnutel'nosti, prípadne' infm

k nehnutel'nosti.Do doby splnenia tejto povinnosti sa odberatel'
uhrádzať vodné
Špecifikovanf touto zmluvou zavázuje
a stočnédodávateťovi.
4'6. odberateÍ nie je oprávnen! pripojiťrozvody vody napojené
prípojkouna verejnf vodovod z inéhozdroja vody.
4.7. odberate|'je povinnf oznámiťdodávatel'ovi15 dní vopred
písomnou formou začiatok odberu vody alebo vypušt'anie
odpadovfch vod pre inf če| ako bo|o zm|uvne dohodnuté
a uzatvoriťnov zm|uvu s dodávate|'om.
5. Práva a povinnosti dodávateťa
5.1. Dodávatel' nesmie pri uzatváraní zm|uvy a po dobu jej
trvania konať V rozpore s dobrlmi mravmi, najmá nesmie
odberateťa diskriminovať a zároveĎ sa zavázuje dodÉiavať
ustanovenia$ 24 zák.č.44212002Z.z'
5.2. Dodávate|' je oprávnenf preruŠiťa obmedzit' dodávku
vody alebo odvádzanie odpadovlch vÓd verejnou kanalizáciou
vzmysle $ 32 zák.č. 442l2oo2 Z^z. 7a obnovenie dodávky
vody sidodávateť Účtujenák|ady spojenés t'.fmtoÚkonom.
5.3 DodávateÍ nezodpovedá za Škody, ktoré odberatelovi
vznikn pri prerušenÍ alebo obmedzení dodávky vody
a odvádzaníodpadovlch vÓd podl'aodst. 5.2'
5'4. Dodávatet je povinnf uzatvoriť prívod vody, ak o to
poŽiada odberateťz dÓvodu odstránenia závad na domovej
časti vodovodnej prípojky.Za tento vfkon priná|eŽírjhrada za
nák|ady spojené s rn/konomprác dodávateÍa.
6' Zm|uvné pokuty' náhrada škody.
6.í Za neoprávnenf odber vody z vodovodu aza
vÓd
neoprávnené odvádzanie
verejnou
odpadovfch
je dodávateť oprávnenf poŽadovat' od
kanalizáciou
odberate|'azmluvnu pokutu vo u/Ške5 000,. Sk za kaŽdf druh
neoprávneného odberu a kaŽdf zisten! prípad zvlášť. Za
nepovolenf odber sa d'a|ejpovaŽuje:
a) ak odberatel prevedie právo vyplfvajuce zo zmluvy na
tretísubjekt bez suh|asu dodávatela,
b) ak odberatef odoberá vodu bez merania, a|ebo vykoná
také opatrenia, aby vodomer nezaznamenáva| a|ebo
zaznamenával nesprávne, prípadne vodomer alebo
plombu vodomeru poŠkodi|,pricom neoh|ásil bez
odk|adu náhodné poŠkodenie,
zbytoČného
odberateťje
povinnf uhradiť v tomto prípade i náhradu škody za
vodné a stočné vypočÍtanétechnick1fm prepočtom
podÍa svetlosti potrubia a predpokladanej doby odberu
bez merania
c) ak bude
v zm|uve zistené zámerné uvedenie
nesprávnych dajov s myslom poŠkodeniadodávatefa
7. Rek|amácia.
7.1. Rek|amáciu proti fakturovanému mnoŽstvu vodného
a stočnéhomÓŽe odberatel uplatnit'udodávate|'ado 30 dní po
obdÉanífaktÚry.
Ak má odberatel pochybnosti o správnosti meradla'
7.2.
postupujev zmys|e $ 30 zák.č. 442l2oo2Z.z.
7.3' Rek|amaěn! poriadok, kton.fupravuje rek|amáciu v rámci
zm|uvy, práva a povinnosti odberatela a dodávateÍa pri
rek|amáciách,je spolu s ostatnfmi dokumenÍni predpísanfmi
v medziach zákona je k dispozícii odberate|'ovi v síd|e a na
prevádzkach dodávate|'a.
8. Záverečnéustanovenia
8'1. ostatné práva a povinnostizm|uvnfch strán v tejtozmluve
neupravené sa riadia zák.ě. 442l2oo2 Z.z., obČianskym
zákonníkom"

VŠeobecnépodmienky dodávky vody a odvádzanie odpadovfch vÓd
(vf řatok zo zákona č. 44.2Í2oo2
Z.z.|
|. Dodávka vody a odvádzanie odpadov'Ích vÓd
1 ) Dodávka vody je sp|nená vtokom vody z verejnéhovodovodu do vodovodnej
pripojky.
2) odvádzanie odpadotr ch vÓd verejnou kana|izáciou je sp|nené vtokom
zo zariadenia producenta do verejnej kana|izácie.
odpadovfďt vÓd vypuŠťanfch
?\
Vo'duz verejnéhovodovodu mÓŽe odberate|'odoberaťlen na uče|ydohodnutév
zm|uve o dodávke vody. Do verejnej kana|izácie moŽno vyptiŠťať
a|ebo
odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a mnoŽstvom zodpovedaj ce
prevádzkovémuporiadku verejnej kana|izácie.
||.Povinnosti odberateťa a producenta
odbemtel a producent sri povinní
a) v nevyhnutnej miere umoŽniťvstup prevádzkovatel'a a|ebo ním poverenej
osoby na nehnutelnosť pripojen na verejny7vodovod alebo na verejnu
kana|izáciu na če|yzabezpečenia spofah|ivej funkcie verejnéhovodovodu
a|ebo verejnej kana|izácie,zistenia stavu meradla a|ebo jeho opravy, tidzby
a|ebo V}imeny, a|ebo vykonanÍa kontrolného merania mnoŽstva a kvality
pitnej vody a vyptjŠťanÝch
odpadoWch vÓd, ako aj zistenia technického
stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizaěnej prípojky a poskytn ť
prevádzkovate|bvipotrebn s činnosť,
poruchu na vodovodnej a|ebo
b) oznámiť prevádzkovatefovi zisten
kana|izaěnejprípojkevrát.aneporuchy na meradle,
c) dbať o to, aby nedošlok poškodeniumeradla, kjeho rozmrznutiu,kjeho
odstráneniua|ebok inémuneoprávnenémuzásahu na merad|e,neodkladne
odstrániť prekáŽky, ktoré znemoŽĎujÚ odčítanie na merad|e, najmá
neodk|adne vykonať opatrenia proti zap|aveniu priestoru, v ktorom je
merad|oumiestnené.
d) oznamovať prevádzkovate|bvi náVfhy zmien V ním vykonávanej činnosti,
ktoré mÓŽu mať vp|yv na zmeny v zásobovaní vodou a|ebo v odvádzaní
a cisteníodpadovfch vod'
e) do 30 dní po zistenízmien oznámiť prevádzkovate|'ovinové daje s visiace
s odberom vody z vere1néhovodovodu alebo s odvádzaním odpadov'/ch vÓd
do verejnej kanalizácie, najÍná zmenu vlastníckeho práva k nehnutefnosti.
Pokia|' tak odberatel neurobí, znáša všetky nák|ady na dodávku vody
a odvádzanie odpadoufďt vÓd aŽ do dřa oznámenia zmeny.
2\ Odberabl.nesmie bez suhlasu v|astníkaverejnéhovodovodu využívaťdodanri
vodu z verejného vodovodu na inf ako zm|uvne dohodnutf ěe| a ani
odowdávať vodu ďalšiemu odberatelovi.
3) Producent nesmie bez s h|asu vlastnÍka verejnej kana|izácie odvádzať
odpadovévody od ďalŠiehoproducenta.
4) Je zakázané prepojiťvlastnf zdroj vody s vodovodnou prípojkoupripojenou na
verejnf vodovod a|ebo s verejnÝmvodovodom.
s) VlastnÍkvodovodnej prípotkyje povinnf zabezpeěť opravy a držbuvodovodnej
prípojkyna v|astnénák|ady.
6) Vlastník kana|izacnej prípojky je povinnÝ zabezpečiť opraw a rjdržbu
prÍpojkyna vlastnénák|ady.
kana|ízačnej
1)

7) Právo na stočnéuzniká VtokomodpadornfchvÓd do verejnejkana|zácre.
8) Ak sa prevádzkovate|'verejnejkana|izácie nedohodrres pÍoducentominak a ak
nie je mnďstvo vyptišťanfch odpadovÝch vÓd merané, má sa za to' Že
odberateť,Kon! odobeÉ vodu z verejného vodovodu, vyptišťado vergnej
kana|izácie také množstvo vody, ktoré @|'a zistenia odobra| z verqného
vodovodu, s pripočítaním
mnoŽstva vody získanejz in!ďr zdrojov. Takto zistené
mnoŽstvoodpadot{ch vÓd je podk|adomna vy čtovaniestoěného.
9) Ak má odberatet poďybnosti o správnosti Údajov meradla alebo zistí poruchu
na meradle, má pÉvo poŽiadď prevádzkovateÍaverejnéhovodovodu o jeho
presk šanie. Prevádzkovatel veÍqinéhovodovodu je povinnf do 30 dnÍodo dna
doručenia Žiadosti zabezpeěiť preskušanie merad|a. Vlsledok preskuŠania
prevádzkovateÍverejnéhovodovodu neodk|adnepísomneoznámi odberateÍovi.
10) Ak sa pri sktlŠkemeradla vyŽiadanejodberateťomzistí,Že
a) meradlo nesplřa poŽiadavky stanovenéosobitnlm predpisomalebo Že jeho
daje sa odchy|ljtl od sktttočltostiviac, ako pripr]šťaosobitn! predpis,
uhradíten, komu bo|a odchflka na prospech, druhej strane finančn!rozdie|,
a to odo dna posledného poruohou neovp|yvnenéhoo'dpočtu;v tomto
prípade nák|ady na preskriŠaniea rnl'menualebo opravu merad|a hradí
prevádzkovateťverejnéhovodovodu'
b) merad|osp|tia poŽiadavkystanovenéosobitnfmi predpismia|ebojeho ridaje
sa neodchy|ujtiod skutoěnosti viac, ako pripuŠťa
osobitnf predpis' uhradi
náklady spojenés presk šanímrnerad|aodberatel.
11) Ak bo|a nefunkčnosťa|ebo poŠkodeniemeradla spÓsobená nedostatďcnou
oďtranou meradIa odberateiom a|ebo zásahom odberatefa, ktorf sposobit
poŠkodeniemeradla, náhradu škody a náklady spojené s vrj'menoua|ebo
gpÍavourrerad|a hradíodberatef.
12) Ziadosť o presk šanÍe meradla nezbavuje odberateÍa povinnosti zap|atť v
určenej|ehote vodné.Ak nemoŽno presne zistiťmnoŽstvoodberu vody za čas
poruchy meradla' vypočítasa množstvo odberu vody za príslušnéobdobie
alebo jeho časťpoc|Íaodberu vo'dy v porovnate]hom období minulé|roroku. Ak
ide o notlÍ odber a|ebo zmenu v odberov1ich pomeroch, podl'a mnoŽstva
dodávanej vody v nasledujucom porovnateťnom obdobi, prípadne infm
sp soborn dohodnutfm s odberatetom,

V. Prerušenie a|ebo obmedzenie dodávky vody z vereJnéhovodovodu a|ebo
odvádzania odpadovÝch vld verejnou kana|izáciou
1) Prevádzkovatel' mÓŽe prerušiťa|ebo obmedziť dodávku vody z verqného
vodovodu a|ebo odvádzanie odpadovfch vÓd do verejnejkana|izácie
a) z dÓvodu mimoriadnejuda|osti,
b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnejkanalizácii, vodovodnej
prípojkealebo kana|izaěnejprÍpojke,
c) pri ohrozen| Života a zdravia Íudía|ebo majetku,
d) privykonávaní p|ánovanfch opráv, držMrskych a revíznychprácach,
e) pri obmedzenízásobovania vodou,
f) pri yyhlásení regu|ďcnfch stupĚov odberu vÓd,
s) ak nevyhovuje zariadenie odberateÍa alebo producenta technicklm
poŽiadavkám taK že kva|ita vody vo verejnom vodovode mÓŽe ohroziť
zdravie alebo bezpoěnosť osÓb alebo spÓsobiť škodu na rnajetku,
h) ak zariadenie odberatel'aa|ebo producenta alebo spÓsob odberu vody a|ebo
odvádzania odpadovÝch vÓd je v rczpore s dohodnutfmi teďrniďlmi
|||.Neoprávnenf odber z vereiného vodovodu a neoprávnené vyptlŠťanie
podmienkamitak' Že rnÓŽe ohroziťzdravie, bezpeěnosťmÓb abbo maletok,
prípadne spÓsobiť neprípustnétechnické a|ebo techno|ogickézíT}enyV
odpadovfch vÓd do verejnej kana|izácie
1 ) Neoprávnenfm odborom vody z verejnéhovodovodu je
dodávke vody, v odvádzaní odpadot{ďt vÓd a|ebo čisteníodpadovlch vÓd,
a) odber v rozpore so zmluvou,
i) ak neumoŽní odberatef alebo producent prevádzkovateÍovi prístrp k
b) odber pred merad|omalebo odber po odstránenímerad|a,
rneradlua|ebo vodovodnej prípojkea|ebo ku kana|izačnejprípo1ke,
j) ak sa zisti|o neopÉvnenépripojenie vodovodnej prípojkya|ebo kana|izačnej
c) odber s pouŽÍvanímmerad|a, ktoré v dÓs|edku neoprávneného zásahu
prípojky'
odber nezaznarnenáva alebo zaznamenáva odber menší'akoje skutoěn!,
d) odber s pouŽÍvanímmerad|a, na ktorom bo|o poškodenézaistenie proti
k) ak odberate|'a|eboproducent nezabezpečíodstránenie zistenej poruchy na
neopÉvnenejmanipulácii,
svojich zariadeniach a|Bbo na vodovodnej pripojke' alebo na kana|izačnej
e) odber s pouŽitímpoŽiarnehoobtoku na iné če|yako poŽiarne,
pripojke v lehote stanovenej prevá@kovatefom, ktorá nesmie byť katŠia
ako tridni,
0 odber bez s h|asu prevádzkovatelh.
2) Kto neoprávnene odoberá vodu z verejnéhovodovodu, je povinn! v p|nej miere
|) pri preukáaaní neopÉvneného odberu vody alebo neoprávneného
nahradiťspÓsobenti škoduprevádzkovateÍoviverejnéhovodovodu.
vyptišťaniaod padovf ch vÓd,
3) Neoprávnenfm vypuŠťaním
odpadov ch vÓd do verejnej kana|izácieje
m) v prípade nezaplatenia vodnéhoa|ebo stočnéhopo dobu d|hšiuako 30 dní
a) vyptjšťanie
po dobe splatnosti,
v Íozporeso zm|uvou,
b) vyptišťanie V rozpore s podmienkami ustanovenlmi prevádzkovfm
n) v prípadenep|nenia inlch povinnostíodberateťoma|ebo producenbm, ktoré
poriadkomverejnejkana|izácie,
mu vyp|fvaj zo zákona č. 44Z2002 Z,z., zo všeobecne záVÉiznÝch
4) Kto neoprávnene vyptlšťaodpadové vody do verqnej kana|izácie, je povinnf
právnych predpisov, z prevádzkovéhoporiadku verejnéhovodovodualebo z
prevádzkovateÍovi
prevádzkového
poriadku verejnej ltanalizácie a|ebo zo zm|uvy uzavretej s
nahradiťspÓsoben škodu
verejnej kanalizácie.
v|astníkomverejnéhoVodovodualebo verejnej kana|izácie,
lV. Meranie a platby
2) V prípade porušenia svojich povinnostímÓže byť odberatelbvi utoŽená pokuta
1 ) Za odber vody z verejného rrodovodu p|atí odberatef prevárlzkovateÍovi
podÍa$ 40 zákona 442l7o02Z'z"
verejnéhovodovodu vodné.
3) Prevádzkovatel verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nezodpovedá za
2) Právo na vodnévzniká vtokom vody do potrubia napojenéhobezprostrodne za
škody a uš|Ý zisk wniknuté nedostatkom tlaku vody pn obmedzení alebo
prerušení dodávky vody a pri obmedzení a|ebo prerušení odvádzania
merad|om.Ak nie je osadené rneradlo, právo na vodně vzniká vtokom vody do
h|avnéhouzáveru pripojenéhopozemku alebo stavby, prípadne do uzáveru
odpadou,/ch vÓd z dÓvodu mimoriadnej uda|osti, pri prerušen| dodávky
hydrantu'v takom prípadesa vodnéstanovísmernfmi ěíslami spotreby vody.
e|ektrbkej energie alebo z dÓvodu, pre ktorf je prevádzkovatel oprávrren!
3) MnoŽstvovody dodanej verejnlm vodovodom sa urěuje
dodávku vody a odvádzanie odpadovfch vÓd obnedziť alebo prerušťpodÍa
a) urěenlm merad|om podfa osobitného predpisu. pričom sa mnoŽstvo
zákona 442|2oo2.
odoberanejvo'dyz verejnéhovodovodu urěíodpočtomz tohto merad|a.
4) Ak bola dodávka vody prerušenáz prídny zavinenej odberatetom,hradínák|ady
b) ak množstvovody dodávanej verejnlm Vodovodom nie je merané,mnoŽstvo
spojenés odpojeníma znovupripojenímodberu odberatď.
odoberanejvody sa urěi smernfmi čís|amispotreby vody na jednot|ivédruhy
spotreby vody a|ebo ich kombináciou'
V|. Záverečnéusbnovenia
4) Meranie mnoŽstva vody na če|y spop|atnenia sa zabezpečuje urěenfm
1) Cena vodnéhoa stočnéhoje určená radom pre reguIáciusieťornfch
odvetví.
merad|omvlastníkavergného vodovodu.
2) Pri zmene ceny vodného a stočnéhopod|'a novéhocenovéhovrj'merusa cena
5) Ak sa na meradle zistí porucha, množstvovody dodanej verejnÝm vodovodom
bude meniť bez zmeny zm|urry. V prípade' Že k zmene dojde počas
sa urěípodfa spotreby v porovnatefnomobdobí minu|éhoroka
fakturačného
cyk|u, má pÉvo prevádzkovatef rozdeliťspotrebu v pornere podťa
p|atnostistarq a novej ceny, pokiaÍto pris|ušn!Prcdpis nestanovíinak.
0) Za odvádzanie odpadouj'ch vÓd verejnou kana|izáciou platí producent
prevádzkovatelovivere1nejkana|izácie stočné.
3) Platobnépodmienky stj stanovenéna fakture.

