
ZMLUVA 

O ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ ODPADOVEJ VODY 
uzatvorená podľa ust. § 51 OZ, v zmysle ust. § 15 ods. 7 písm b) a § 16 ods. 7 písm. b) z.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  

 
Zmluvné strany : 

 

1. vlastník verejnej kanalizácie (ďalej len vlastník): 

 Obec Lieskovec 

Stredisková 154/26 

v zastúpení: Michal Turay, starosta obce 

IČO: 00 647 861 

Bankové spojenie: ČSOB banka Zvolen,  

č. účtu SK02 7500 0000 0040 2465 2909 

 

 

2. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu (ďalej len žiadateľ): 

 MUDr. Ján Necpál 

Hájik 204/22 

962 21 Lieskovec 

 

 

Predmet plnenia : Odvádzanie a čistenie odpadovej vody z rodinného domu na 

ul. Hájik do ČOV 

 

Cena za čistenie a odvádzanie odpadovej vody – stočné, bola na základe Rozhodnutia Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví určená uznesením Obecného zastupiteľstva v Lieskovci č. 

51/2019 zo dňa 13.12.2019.  

V čase uzavretia zmluvy je táto cena 0,85 EUR/m3 / rok pre fyzické osoby.  

Zmena ceny stočného bude žiadateľovi dopredu oznámená. Odpočet stočného sa vykonáva 2x 

ročne z údajov Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Závod 06 Zvolen 

podľa spotreby vody. 

 

Platobné podmienky : Žiadateľ sa zaväzuje zaplatiť platbu za vypočítané stočné do pokladne 

Obecného úradu v Lieskovci  za celý kalendárny rok v dvoch rovnakých splátkach, ktoré sú 

splatné prvá najneskôr do 30.09. príslušného kalendárneho roka a druhá najneskôr do 30.03. 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

Záverečné ustanovenia : 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 17.7.2020 

2. Na právne vzťahy osobitne neupravené v tejto zmluve sa primerane vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka a predpisov upravujúcich odvádzanie odpadových 

vôd verejnou kanalizáciou 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden obdrží vlastník a jeden žiadateľ. 

 

 

 

 

 



Podpisom tejto zmluvy odberateľ dáva dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Osobné údaje budú spracované v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. 

 

 

V Lieskovci, dňa: 17.7.2020 

 

 

 

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

za vlastníka      za žiadateľa 


