
Zmluva o čistení odpadových vôd 
uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Obchodný zákonník“) a 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 nehorších predpisov (ďalej ako „Zákon o vodovodoch“) 
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Článok 1 Zmluvné strany 

1. Dodávateľ:  Obec Spišské Bystré 

Zastúpený:   Mgr. Marián Luha, starosta obce 

Sídlo:   Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré 

IČO:   00 326 542 

DIČ:   2020674975 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN :  SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

2. Odberateľ:   Poľnohospodárske  družstvo Spišské Bystré 

Zastúpený:  Ing. Ján Lopuch – predseda družstva, Miloslava Bendíková-čl.predst. 

Adresa:       ul. SNP 915, 059 18 Spišské  Bystré 

IČO:  00199842 

DIČ:  2020512802 

Bankové spojenie:   

IBAN:         

Článok  2 Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je : 

V rozsahu a za podmienok nižšie uvedených sa dodávateľ zaväzuje uskutočniť čistenie 

odpadových vôd produkovaných odberateľom z administratívnej budovy na farme Spišské 

Bystré. Odberateľ odpadové vody dopraví vlastným fekálnym prívesom. 

Článok 3 Prerušenie čistenia odpadových vôd 

Dodávateľ je oprávnený obmedziť, alebo prerušiť čistenie odpadových vôd pri vykonávaní 

plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác, pri  poruche zariadenia odberateľa. 

Článok  4 Spôsob kontroly kvality vypúšťaných vôd 

Miesto odberu vzorky : čistička odpadových vôd 

Spôsob vykonania kontroly :  analytický rozbor 

Článok  5 Porušenie zmluvných povinností 

Za porušenie zmluvných povinnosti sa považuje : 

a/ ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie látky, ktorých vniknutiu do kanalizácie sa 

musí zabrániť napr. ropa, žieraviny, omamné látky a pod. 

Článok 6 Cena a platobné podmienky  

1. Cena stočného bude každoročne stanovená dodávateľom . Dodávateľ vystaví faktúru 

za príslušné fakturačné obdobie. 

2. Fakturačné obdobie je polrok. Prvá faktúra bude vystavená k 30.12.2020. 

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúru do 21 dní od jej doručenia. 

Článok  7 Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou odberateľa, 

alebo dodávateľa, a to uplynutím 30dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť odo 

dňa jej doučenia druhej zmluvnej strane. 

2. V prípade, že bude z zmluva ukončená výpoveďou zo strany odberateľ pred uplynutím 

fakturačného obdobia, tento je povinný uhradiť alikvotnú časť fakturačného obdobia 

dodávateľovi, na základe vystavenej faktúry. 



3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4. Zmluvné strany sa podľa § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich  

záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle dodávateľa. 

 

V Spišskom Bystrom, dňa 13.10.2020 

 

 

 

Za dodávateľa ---------------------------                        Za odberateľa ....................................... 

                         Mgr. Luha Marián, v.r.                               Ing. Lopuch,v.r.     Bendíková, v.r. 

                         Starosta obce                                                    predseda            členka predst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


