
zmluvy: 316031382 
o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verej nou kanalizáciou 

Stredoslovenská vodárenská 
prevádzkov.i a.s. 

uzavretá zákona Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 

1 Zmluvné strany 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 O 1 Banská Bystrica 
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka 840/S 

36644030 2022 102236 SK2022 I 02236 
Zastúpená: Ing . Želmíra O be1tová, vedúca Zákazníckeho centra Prievidza na základe Splnomocnenia 18/2009 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX 
Tatra banka, a.s. IBAN : SK77 1100 0000 0026 241 O 7235, BIC: TATRSKBX 

banka, a.s., banky IBAN: SK03 8100OOO1 0701 186 1 0277, BIC: KOMBSKBA 
obchodná banka. a.s. IBAN: SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX 

Obchodné meno: sa mosp rávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 
Zapísaný (zriadený): 
Zastúpený: Ing. Jaros lav Baška, predseda TSK 

36 126624 202161 3275 DPH: 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK5 18 l 800000007000504489 
Zákaznícky 4000099884 
Adresa pre poštový styk: samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 9 11 01 

2 Predmet zmluvv 

2 . 1 Predmetom tejto zmluvy je: 
- Dodávka vody verejným vodovodom 
- Odvádzanie odpadových vôd verejnou kana lizáciou 
- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku (z rážkových vôd) do verejnej kanalizácie 

3 odberného miesta a spôsob množstva dodanej vody a odvedenej odpadovej vody 
3. 1 sa zaväzuje predmet zmluvy pre odberné miesto: 

Adresa odberu : 
Kataster: 

L. Novomeského 15, Handlová 
Handlová 

Technické odberu: 30003-1540-0 
Názov odberu: 

cyklus: 

3.2 ostatné použ it ie 

Gymnázium 

3.3 množstva dod ávanej vody: 
- Vodome rom 
Umiestnenie vodomeru: v kotolni 

vodomeru pri uzatvorení zmluvy: 237402 1 

odberu: 56236 

3.4 sa zaväzuje vodu v množstve: 

max m3/r ok max m3/mes 

3.5 množstva odvedených odpadových vôd: 
- Vodomerom 
-

m ax lis 

3.6 môže do verejnej kanalizácie odpadové vody v nasledovnom maximálnom množstve: 

max m3/rok max l/s 
Priemyselné OV 
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3.7 množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzaných do verej nej kana li zác ie: 
Plocha S Redukovaná plocha Sr 

Druh povrchu (m') odtoku 'II Sr = S. 'II 

A 
Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: 1500 0,90 1 350 m2 
(strechy, betónové, as faltové povrchy a pod.) 

priepustné spevnené plochy: 
B (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, o 0,40 O m2 

zatrávnené strechy.) 

c Dobre priepustné plochy pokryté vegeráciou: o 0,05 O m1 
(trávniky, záhrady a pod.) 

r edukova ných p lôch I Sr v m2 1 3 50 m2 

priemer dlhodobého zrážkového úhrnu platný v uzatvorenia zmluvy Hz v m/rok 0,8100 m/ rok 
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa I Sr . Hz (m'/rok) 

Poznámka: priemer dlhodobého zrážkového úhrnu bude menený v zmysle Vyhlášky 397/2003 Z.z. v znen í 
nesko rš ích predpisov. 

3.8 Pri vzniku havárie na zariadeniach je povinný bezodkladne havar ijný stav na te lefónne 
0850 1 11 234 a nevyhnutné opatrenia na zníženie dopadu havárie na prevádzku verej nej kanalizác ie 

a/a lebo 

P la tobné podmienky 
4.1 - Za dodávku vody plat í vodné 

- Za odvádzanie odpadových vôd platí 
- Za odvádzan ie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) platí 

4.2 Ce na vodn ého a v zm luvy a p la to bné podmienky: 

vodné: 1, 1700 €/m3 +DPH 1,0983 €/m3 + DP H 

sa zaväzuje za plnen ia poskytnu té v súlade s 2 zmluvy aktuálne p latnú 
cenu vodného a v plnenia za podm ienok uvedených vo VOP. 

4.3 Spôso b a platenia 

- Prevodný príkaz 
14 dní od dátumu odos lania faktúry 

4.4 Spôsob a prep la tku: 
- Prevodný príkaz na SK5 l 81800000007000504489 

14 dn í od dátumu odos lania faktúry 

5 ustanovenia 

5. 1 prehlasuje, že ku podpísania zmluvy je povinnou osobou zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov len „Zákon o 
slobode in formácií") a prehlasuje, že je povinný túto zmluvu Zákona o slobode informácií 

5 .2 prehlasuje, že ku podpísania zmluvy j e subj ektom verejného práva v zmysle § 26 1 zákona 513/ 199 1 Zb. 
Obchodný zákonn ík v platnom znení. 

5.3 Táto zmluva nadobúda podpisu oprávneným i zástupcami zmluvných strán a uzatvára sa na dobu 
a nadobúda nas ledujúcim po dni jej zverejnenia. je povinný bezodkladne písomne 

zverejnenia zmluvy. dodávku vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kana lizáciou najneskôr do siedmich pracovných dní odo zm luvy, ak n ie je dohodnuté inak. 

5.4 V prípade že odber vody z verej ného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou so súhlasom 
fakt icky nasta l pred nadobudnutia p latnosti a tej to zm luvy, sa zaväzuje cenu 

za poskytnuté plnenie na zák lade faktúry vystavenej 

5.5 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravujú Všeobecné obchodné podm ienky dodávky vody a odvádzania 
odpadových vôd len „VOP"), ktoré tvoria zmluvy. je oprávnený jednostranne YOP. 

YOP zaniká nových YOP. upovedomí o nových, resp. zmenených VOP pred 
ich prostredníctvom zverejnenia na internetovej stránke www.stvps.sk. svojím podp isom 
potvrdzuje, že bol oboznámený s YO P, ako aj ním poskytnutých údajov. 

5.6 Zmeny a lebo doplnky zmluvy j e možné len písomnými dodatkami zmluvných strán, okrem zmien týkajúcich sa 
VOP a zmeny ceny, poštového styku alebo bankového spojenia. 
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5.7 Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. Zmluva je 
uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane Príloh k tejto Zmluve je a zmluvné strany s obsahom 
zmluvy ajej príloh súhlasia a na dôkaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi. 

Prílohy: Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd. 
Aktuálny doklad o vlastníctve 
Aktuálny výpis z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom je zapísaný. Pri osobách, ktoré sa do 
obchodného alebo iného registra nezapisujú tvorí prílohu doklad o ich zriadení alebo iná listina) a 
doklad potvrdzujúci oprávnenie osoby uvedenej v zm luve zmluvu za 

.............. , Ai<a d .. !1........, i,:y:····· / .... s V Prievidzi , 14.07.2016 

............................................ .... „ ""// " 
za 

Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK Ing. Želmíra Obertová / 
vedúca Zákazníckeho centra Prie;dza 

Vystavil(a): Marta kontaktné CALL CENTRUM: 0850 111 234 fax: +421 484 327 888 e-mail: cc@stvps.sk 
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Stredoslovenská vodárenská prevádzková a.s„ Pa rtizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
36 644 030, 2022102236, DPH: SK2022102236 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka 840/S 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DODÁVKY VODY 
Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková a.s. 

A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

úvodné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky aj „VOP") upravujú vzájomné 
a pri dodávke pitnej vody z verejného vodovodu len 

„W") a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou len . .VK"), ktorých 
je Stredoslovenská vodárenská prevádzková a.s„ 

Banská Bystrica len . StVPS, a.s. alebo a 
ducentom je fyzická alebo právnická osoba len ktorá má s 

uzatvorenú zmluvu o dodávke vody a/alebo odvádzaní odpadových 
vôd len „zmluva"). 
Podpísaním zmluvy, ktorá sa na tieto VOP odvoláva, sa VOP stávajú pre zmluvné 
strany záväzné. 

II. 
Vymedzenie základných pojmov pre týchto 

obchodných podmienok 

Verejný vodovod je súbor obj ektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe. 
hromadné zásobovanie a iných vodou, 

ktorých vlastníkom alebo je Za verejný vodovod, ani 
jeho sa nepovažujú . 
a} vodovody, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie a iných 

vodou, 
b) vodovody na samostatné zásobovanie jednotlivých objektov a zariadení vodou, 

ako aj zariadenia slúžiace na požiarnej ochrany, 
c) odberné zariadenia na vodárenských nádržiach a vodných tokoch, 
d) hydroforové stanice zásobujúce jednotlivé vyššie budovy alebo ich skupiny, ale· 

bo priemyselné stavby a stavby a hydroforové stanice, ktoré 
sú zar iadení, 

e) vodovodné prípojky, ak nie je ustanovené inak. 
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovod-
nej siete s vnútorným vodovodom alebo objektu okrem meradla, ak 
je osadené. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do ob· 
jektu alebo (stavby, pozemku), ktorá je pripojená na W. Vlastníkom 
vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila vodovodnú prípojku na vlastné nákla· 
dy, a to spôsobom vody z VV alebo osoba, ktorá nadobudla 
objekt alebo napojenú na Wvodovodnou prípojkou prevodom alebo 
prechodom vlastníctva k alebo k objektu. 
Verejná kanalizácia je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zari-
adení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd 

neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj odpadových 
vôd. Za verejnú kanalizáciu, ani jej sa nepovažujú: 
a) kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd; 
b) samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení, 
c) vpusty a ich prípojky na VK; d) kanalizácie slúžiace na odvád· 

zanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch, ak nie sú 
stokovej siete delenej sústavy, záchytné priekopy; 

e) domové odpadových vôd a žumpy; 
f) stanice umiestnené na pripojen· 
ých na VK vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvádzanie odpadových 
vôd vyžadujú výstavbu vlastnej stokovej siete, pripadne vybudované pre j ednot-
livé 

g) pripojky, ak nie j e ustanovené inak. 
prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z 

pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných rozvodov objektu 
alebo stavby až po zaústenie do VK. Zaústenie je verejnej kanalizácie. 

pripojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo 
ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. 

vody (dalej len „odberatel"') j e fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody z w s dodávatelom vody z VV a ktorá odo· 
berá vodu z VV na spotreby alebo jej dodávky 

pri dodávke vody z W je vlastník (správca) objektu 
alebo (stavby, pozemku) pripojenej na VV, ak nie je výslovne 
dohodnuté inak. U budov (napr. by tové domy), v ktorých spoluvlastníkom budovy 
je vlastnik bytu alebo nebytového priestoru, ako priestorovo vymedzenej bu· 
dovy a podielovým spoluvlastníkom a zari-
adení budovy, sú vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení 

vlastníkov bytov, prípadne správca bytového domu v zastúpení 
vlastnikov bytového domu. 
Producentom odpadových vôd (alebo dalej len „odberatel"') je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádza ni odpadových vôd do VK 
s a ktorá odpadové vody do VK. Producentom pri ni 
odpadových vôd do VK je vlastnik (správca) objektu alebo (stavby, 
pozemku), z ktorej sa odpadové vody do VK odvádzajú, ak nie je výslovne dohod-
nuté inak. U budov (napr. bytové domy), v ktorých spoluvlastníkom budovy je 
vlastnik bytu alebo nebytového priestoru, ako priestorovo vymedzenej bu-
dovy a podielovým spoluvlastníkom a zari· 
adeni budovy, sú vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpeni 

vlastnikov bytov v dome, pripadne správca bytového domu v za-
stúpení vlastníkov bytového domu. 

fyzická osoba je v zmluve identifikovaný: titulom, menom. pri.ezviskom, 
rodným adresou trvalého bydliska, prípadne aj poštovou adre-
sou, telefónnym adresou elektronickej pošty. bankovým spojením. 
Fyzická osoba v zmluve identifikovaný obchodným menom. miestom 
podnikania, a DPH, údajom o registri v ktorom je ako za-
pisaný, titulom, menom, priezviskom, rodným adresou trvalého bydliska, 
prípadne poštovou adresou, telefónnym adresou elektron· 
ickej pošty, bankovým spojením. 
Právnická osoba je v zmluve identifikovaná obchodným menom, adresou sidi a, 

a DPH a údajom o registri, v ktorom je ako zapísaná, poštovou 
ad resou, prípadne telefónnym bankovým spojením a e·mailo· 

vou adresou. 
10. fyzická osoba podpisom zm,luvy súhlasí so: 

a) spracovávaním citovaných osobných údajov pre uzavretia zmluvy a plne-
nia práv a povinnosti vyplývajúcich z t ejto zmluvy, vrátane ich následného spra· 
covávania v systéme ako istým súvisiacom poštovom 
a platobnom styku, ktorý je zmluvne tretími stranami; 

b) s uchovávanim osobných údajov trvania platnosti zmluvy až do doby 
uplyntitia lehoty na uplatnenie práv z uzavretej zmluvy a úplného 
vysporiadania všetkých pripadných právnych nárokov vzniknutých na základe 
tejto zmluvy. 

Osobné údaje z systému môžu poskytnuté inej osobe, prípadne 
v cudzine len so súhlasom ak takýto súhlas zákon vyžaduje. 

podpisom zmluvy potvrdzuje, že pred spracovávania 
jeho osobných údajov bol zo strany riadne o svoj ich právach 
v zmysle § 28 zák. 122/ 2013 Z.z. o ochfane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov a k spracovávaniu jeho osobných údajov dal svoj súhlas v zmysle§ 11 zák. 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údaj ov. 
11. Vodomerná šachta je vodovodnej prípojky. ju na pripájanej 

Vodomerná šachta musí vybudovaná a udržiavaná 
tak. aby bola chránená proti vniknutiu vody, plynov a Musi odvod· 
nená, a prístupná. Ak to vyžaduje riadna a pre-
vádzka verejného vodovodu, môže od zriadenie, 
prestavbu, prípadne zrušenie vodomernej šachy aj vtedy, ak sa neruši vodovodná 
prípojka. 

12. Revízna šachta je šachta na vstup do kanalizácie alebo do 
prípojky na kontroly a vykonávania potrebných prevádzkových 

úkonov. 
13. Meradlom (dalej len vodomer) je meracie zariadenie umiestnené na vodovod-

nej prípojke. ktorým sa meria množstvo vody dodanej z verejného vodovodu 
alebo množstvo vody odvedenej do verejnej kanalizácie mera-
dlo). Vodomer umiestnený na vodovodnej prípojke je príslušenstvom W. 
vodomeru nie je závitová prípojka (šroubenie). 

14. Odpadové vody len odpadové vody) sú komunálne, splaškové a priemyselné 
vody a vody z povrchového odtoku, ako aj všetky ostatné vody vtekaj úce do VK. 

15. Voda z povrchového odtoku len zrážková voda) ie voda z atmosferických 
zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a vteká do stokovej siete z terénu alebo z vonkajších 

budov. 
16. Vodné je odplata, ktorú piati za dodávku vody 

z W vyjadrená v Eur. 
17. je odplata, ktorú platí za odvádzanie odpadových 

vôd VK vyjadrená v Eur. 
18. je zistenie údaja na meradla, ktorým sa stanovuje cel-

kové množstvo vody dodanej z W a odpadovej vody odvedenej VK. 
19. obdobie opakovaného plnenia len cykly) je 

dodávkové obdobie opakovaného plnenia a znamená 
obdobie vykonávania obdobie opakovaného plnenia je sprav-
idla rovnaké ako obdobie. 

je oprávnený iv priebehu cyklu najmä v 
pripade: zmeny cyklu, výmeny meradla, zmeny ceny, zmeny 

pri platnosti zmluvy, pri vykonani kontrolného pri 
vyhlásení konkurzu a reštrukturalizácie na majetok a pri obmedzení 
alebo prerušen i dodávky vody z W a odvádzania odpadových vôd VK. 

Všeobecné dodacie podmienky 

1. nie je povinný požiadavky na dodávky vody, 
množstvo, tlak, od lišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti vody 
jestvujúcimi za riadeniami VV a VK. Ak to technické podmienky W alebo VK 

splnenie týchto podmienok si na vlastné nákla-
dy a vlastnými zariadeniami, po predchád zajúcom písomnom odsúhlaseni týchto 
podmienok 

2. sa pripája na W vodovodnou prípojkou a na VK pri po· 
jkou. Na w a VK sa môže len ktorej vodovodná pripojka a 

prípojka, vnútorný vodovod a vnútorná kanalizácia zodpovedajú STN 
a t echnické podmienky týkajúce sa najmä, m iesta 
a spôsobu pripojenia na verejný vodovod, vrátane technických podmienok na 
umiestnenie vodomeru alebo týkajúce sa spôsobu pripojenia na VK, vrátane 
technických podmienok umiestnenia revíznej šachty a meradla na 

prípojke. 
3. Na vykonanie úprav na vodovodnej alebo pripojke a vnútornom vodo-

vode a vnútornej kanalizácii, ktorými sa podstatne zmenia doterajšie podmienky 
odberu vody z VV alebo odvádzania odpadových vôd VK ie potrebný predchádzajúci 
písomný súhlas 

4. Napojenie na W a VK. ako i odpojenie zW a VK môže 
len alebo s jeho súhlasom a jeho podmienok 

5. je povinný prístup k vodovodnej alebo 
pripojke a k dôležitým za riadeniam vodovodnej a siete (napr. požiarny 
hydrant, hlavný uzáver, vodomerná šachta. revízna šachta. meracie zariadenia). 

6. Zamestnanci poverení sú oprávnení na pri-
pojené na W a VK v súvislosti s výkonom spojených s kontrolou a údržbou 
W, VK, so zistením a odstránením havarijných a iných opráv na verejnom vodovode 
a verejnej kanalizácii, so zistenim stavu vodovodnej a pripojky, vnú· 
torného vodovodu a kanalizácie, zistenia stavu vodomeru/meradla, jeho opravy, 
údržby alebo výmeny, vodomerov. kontrolným meraním množstva a kval· 
ity odpadových vôd do VK, kontroly používania iného zd roja vody ako 
z W v súvislost i s odpadových vôd do VK, s kontrolou dodržiavania 
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VV a s odvádzaním odpadových vôd VK a s obnovenim dodávky vody a odvádzania 
odpadových vôd VK. 
Ak je všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné k vstupu na 

osobitné povolenie.je poverený zamestnanec povinný sa 
takýmto povolením pri vstupe do 

IV. 
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 

A/ Dodávka vody 
1. Vodu z VV môže len na základe pisomne uzavretej zmluvy o 

dodávke vody z verejného vodovodu a len na dohodnuté v zm luve. 
2. je povinný bezodkladne existenciu iného vodného 

zdroja ako W, z ktorého sú odvádzané odpadové vody VK. 
3. Prepojenie vlastného zdroja vody alebo iného zd roja vody s vodovodnou 

prípojkou pr ipojenou na W alebo s verejným vodovodom je za kázané. 
4. Dodávka vody z VV je splnená vtokom vody z W do vodovodnej prípojky. ak sa 

s v zmluve nedohodnú inak. 
5. Meranie množstva vody dodanej VV dodávate!' svojim vodomerom. 

ktorý požiadavky osobitných predpisov. 
Ak nie j e množstvo vody merané, sa množstvo vody dodanej smernými 
spotreby vyhl. 397 /2003 Z.z. Takto množstvo dodanej vody je pod-
kladom na vodného. 
Ak po dobu platnosti zmluvy bude zmenený všeobecne záväzný právny predpis 
upravujúci smerné spotreby je oprávnený 
množstvo vody dodanej takto zmeneného všeobecne záväzného právneho 
predpisu. 

6. Ak má pochybnosti o správnosti údajov vodomeru alebo zistí poruchu na 
vodomere, má právo o j eho preskúšanie. povinný 
do 30 dní odo písomnej žiadosti úradné preskúšanie 
vodomeru osobitného predpisu. Výsledok preskúšania 

písomne oznámi. 
7. Ak sa pri skúške vodomeru vyžiadanej zistí, že: 

a) vodomer požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo že jeho 
údaje sa od viac. ako osobitný predpis, uhradi 
ten. komu bola odchýlka na prospech, druhej strane rozdiel, a to odo 

posledného vodomeru pred podaním žiadosti ; v 
tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu vodomeru hradí 

b) vodomer požiadavky stanovené osobitným predpisom. alebo jeho údaje 
sa od viac. ako osobitný predpis, uhradí nákla-
dy spojené s preskúšaním vodomeru 

8. Ak nemožno presne množstvo vody dodanej za poruchy vodomeru. 
sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho pod-

mienok uvedených v bode 9. 
9. Na množstva dodanej vody za poruchy vodomeru sa rozumie: 

a) poruchy vodomeru, dní, ktoré uplynú odo posledného 
vodomeru pred podaním žiadosti; 

b) obdobím minulého roka obdobie, v ktorom sa množstvo 
dodanej vody z verejného vodovodu z dvoch alebo viac po sebe 
nasledujúcich z vodomeru vykonaných v rovnakom kalendárnom ob-
dobí v minulom roku; 

c) nasledujúcim obdobím obdobie, ktoré odstráne-
nia poruchy na príslušenstve (spojovacich vodomeru alebo odo jeho 
výmeny a následného prvého z vodomeru. 

10. o preskúšanie vodomeru nezbavuje povinnosti 
v lehote vodné a 

11. Ak bola alebo poškodenie vodomeru spôsobené 
ochranou vodomeru alebo zásahom ktorý spôsobil 
poškodenie vodomeru. náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou 
vodomeru hradí Právo na zmluvnú pokutu tým nie je dot-
knuté. ochranou meradla sa rozumie aj spôsobenie 
mechanického poškodenia neznámou osobou, mrazom. odcudzenie neznámou 
osobou, porušenie alebo odstránenie overovacej plomby. 

12. Dodávate!' nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení 
alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení 
dodávky elektr ickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je oprávnený 
dodávku vody alebo podla§ 32 zákona 442/2002 Z. z. a týchto 
VOP. 

B /Odvádzanie odpadovej vody 
1. odpadové vody do VK môže producent len na základe písomne uzavretej 

zmluvy o odvádzani odpadových vôd VK. 
2. Odvádzanie odpadových vôd do VK je splnené vtokom odpadových vôd 

zo zariadenia producenta do VK. 
3. Meranie množstva vody odvedenej do VK producent svojím merad-

lom len „meradlo") ak to ustanovuje prevádzkový poriadok VK alebo je to 
dohodnuté v zmluve. Producent je povinný opravy a údržbu meradla 
na svoje náklady. 

4. Ak sa s producentom nedohodne v zmluve inak a ak nie j e množstvo 
vôd merané, má sa za to, že ktorý odoberá vodu z VV, 

do VK také množstvo vody, ktoré zistenia odobral z W. s nim 
množstva vody získanej z iných vodných zdrojov. Takto zistené množstvo odpa-
dových vôd je podkladom na 

s. Ak nie je množstvo vody z povrchového odtoku odvádzané do VK priamo 
prípojkou alebo cez merané, sa toto množstvo 

vyhl. 397 /2003 Z.z .. 
Ak po dobu platnosti zmluvy bude zmenený všeobecne záväzný právny predpis 
upravujúci spôsob množstva vody z povrchového odtoku, je 
oprávnený producentovi množstvo vody odvedenej takto zm-
eneného všeobecne záväzného právneho predpisu. 

6. Ak producent do VK odpadovú vodu z iných vodných zdrojov ako z W a 
ak nie j e možné množstvo odpadových vôd m eraním. sa 
množstvo ust. § s vyhl. 397 /2003 Z.z .. 

7. Ak sa množstvo odpadovej vody meradlom, musí takéto meradlo 

požiadavky osobitným predpisom. 
8. Ak má pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na 

meradle. má právo producenta o jeho preskúšanie. Producent je povinný 
do 30 dni odo žiadosti preskúšanie m eradla oso-
bitného predpisu. Výsledok preskúšania producent neodkladne pí-
somne oznámi. 

9. Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej zistí, že: 
a) meradlo požiadavky stanovené osobitnými predpismi. alebo že jeho 

údaje sa od viac, ako osobitný predpis, uhradí 
ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane rozdiel. a to odo 

posledného meradla pred podaním žiadosti; v 
tomt o prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí 
producent; 

b) meradlo požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo j eho údaje sa 
od viac, ako osobitný predpis. uhradí náklady 

spoj ené s preskúšaním meradla 
10. Ak nemožno presne množstvo odpadových vôd za poruchy 

meradla, sa množstvo odpadových vôd za príslušné obdobie 
alebo jeho množstva odpadových vôd v 
období m inulého roku. Ak ide o nové alebo o zmenu vo od-
padových vôd. sa množstvo odpadovej vody údajov zistených 
v nasledujúcom období, alebo spôsobom dohodnutým zmluvnými 
stranam i. 

11. Ak bola alebo poškodenie meradla spôsobené ochra-
nou meradla producentom alebo zásahom producenta, ktorý spôsobil poškodenie 
meradla. náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla 
znáša producent . 

12. o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti 
v lehote 

13. nezodpovedá producentovi za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení 
alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalost i. 
pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je 
oprávnený odvádzanie odpadových vôd alebo § 32 zákona 

442/2002 Z. z. a týchto VOP. 
14. Do VK môže producent alebo iba odpadové vody s mierou 

a množstvom zodpovedajúcim prevádzkovému poriadku VK, ak sa 
s producentom v zmluve nedohodnú inak. 

15. Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú m ieru pre-
vádzkového poriadku VK sa môžu do VK až po ich u produ-
centa na m ieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku VK alebo rozhodnutiu 
príslušného správneho orgánu. 

C/ ustanovenia 
1. je povinný predpoklady k bezporuchovej dodávke vody a bez-

poruchovému odvádzaniu odpadových vôd. Ak dôjde k poruche na zariadení VV 
alebo VK je povinný vykonanie opravy bez od-
kladu. 

2. je povinný vodovodnú a prípojku. vnútorný vodo-
vod a vnútornú kanalizáciu a ostatné zariadenia slúžiace na privádzanie dodávanej 
vody alebo na odvádzanie odpadových vôd, pripadne na meranie odvádzaných 
odpadových vôd, v stave zodpovedajúcom požiadavkám príslušných technických 
noriem. Ak dôjde k poruche na vodovodnej alebo prípojke. vnútornom 
vodovode alebo vnútornej kanalizácii, je povinný na vlastné 
náklady vykonanie opravy bez odkladu. 

3. Ak dôjde k zaneseniu verejnej kanalizácie prevádzkou prípojky alebo 
vnútornej kanalizácie, ktoré bráni odtoku odpadových vôd, odstráni poruchu 

na náklady 

Dodacie podmienky 

1. môže vodu v množstve dohodnutom v zmluve, ale ak nie je 
výška odberu dohodnutá v zmluve, tak spotreby. Ak nie je zmlu-
vnými stranami v zmluve dohodnuté inak piati, že dodávka vody má pitnej 
vody. 

2. Vodomer je majetkom ktorý vykonáva jeho osadenie (montáž), údržbu 
a môže ho kedykolilek na svoje náklady si môže na svoje nákla-
dy na vnútornom vodovode vlastný pod ružný vodomer. osadenie tohto 
vodomeru oznámi. Podružný vodomer nie je 
meradlom. Ak osadí podružný vodomer u dodáva tel; je tento vodomer 
majetkom ktorý môže alebo na svoje 
náklady 

3. môže do VK odpadové vody a vody z povrchového odtoku v 
množstve a akosti dohodnutej v zmluve. 

4. Ak v zm luve nie je a množstvo odpadových vôd 
je oprávnený do VK odpadové vody 

potreby. ak nie je obmedzený výškou povoleného množstva pri dodržani medznej 
hodnoty ich poriadkom, alebo povolením vodo-
hospodárskeho orgánu. 

s. nesmie do VK látky, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a 
ktorých je do VK zakázané. 

6. zodpovedá za to, že do VK sú odpadové vody v množstve a v 
akosti dohodnutej v zmluve a v súlade s dohodnutými podmienkami. 

7. nesmie bez súhlasu dodanú vodu z VV na iný než 
dohodnutý a ani vodu 

8. nesmie bez súhlasu do VK odpadové vody od 

9. Kontrolu kvality odpadových vôd do VK vykonáva 
má právo sa vykonávanej kontroly. Ak svoje právo nevyužije. 
alebo sa odmietne kontroly oprávnený odber vzorky 
bez Na prípadné námietky z titulu pri odbe-
re vzorky sa neprih liada a má sa za to. že kontrola kvality odpadových 
vôd do VK bola vykonaná dohodnutým spôsobom . 

10. Ak výsledok kontroly preukáže dohodnutých hodnôt 
odpadových vôd do VK. náklady spojené s vykonaním kontroly 

aktuálneho cenníka zaplatí na základe faktúry vystavenej 
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Lehota splatnosti faktúry je 14 dní, od jej odoslania, ak v VII I. 
zmluve nie je dohodnuté inak. Odstúpenie od zmluvy 

11. je povinný: 
a) podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku W alebo v pre- 1. Za podstatné porušenie zmluvy. s právom od zmluvy sa 

vádzkovom poriadku VK, podmienky dohodnuté v zmluve a uvedené v týchto považuje porušenie povinnosti § 27 ods. 7„ § 32 ods„l písm. g). 
VOP; h), i), j). k), 1), m). n) z. 442/2002 Z. z. a podla VII.ods.la 2 týchto VOP. 

b) bezodkladne návrhy zmien v ním vykonávanej Odstúpenie od zmluvy písomne oznámi. Zmluva v tomto 
ktoré môžu vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a prípade zaniká bez oznámenia o odstúpení od 
odpadových vôd; zmluvy. 

c) bezodkladne poruchu na vodovodnej alebo Ak nevyužije právo od zm luvy tohto bodu je oprávnený 
prípojke, vrátane poruchy na vodomere- meradle; od zmluvy ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

d) na to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo k 2. Pri ostatných porušeniach zákonných a zmluvne dohodnutých podmienok 
inému neoprávnenému zásahu na vodomere resp. meradle; je oprávnený od zmluvy ak ani v 

e) neodkladne prekážky, ktoré na vodomere resp. lehote na splnenie povinnosti, alebo ktorá je v rozpore so zmlu-
meradle, najmä neodkladne opatrenia proti zaplaveniu priestoru, vou, zmluvnú nesplní alebo 
v ktorom je meradlo umiestnené; V oznámení o lehoty upozorní na odstúpe-

f) bezodkladne nové údaje súvisiace s odberom vody z VV nie od zmluvy. Právo od zmluvy má v týchto prípadoch bez 
alebo s odvádzaním odpadových vôd do VK; márnym uplynutím takto lehoty. 

g) bezodkladne zmenu vlastníckeho práva k stavbe alebo 3. je povinný po obdržaní oznámenia o odstúpení od zmluvy 
pozemku pripojenému na W alebo VK. opatrenia na zamedzenie odberu vody z W a prítoku odpadových vôd do VK 

a odobratie meracieho zariadenia. 
Vl. Ak túto nesplní, zabráni odpadových 

Obmedzenie a prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu vôd do VK prerušením dodávky vody z W. Ak do VK odpadovú 
a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou vodu odobera nú i z iných zdrojov ako z W je povinný potrebné opatrenia 

k tomu, aby sa zamedzilo odvádzaniu takýchto vôd do VK. 
1. je oprávnený alebo dodávku vody a/alebo odvádzanie Ak tak neurobí je oprávnený technickými opatreniami 

odpadových vôd v prípadoch ustanovením§ 32 z. 442/2002 Z. z. a dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd i zásahom do zariadení 
VII. bodom 1. a 2. VOP. takýto zásah sa nebude za neoprávnený zásah do vlastníctva 

2. Obmedzenie, alebo prerušenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd sa má právo odberatelovi takto vzniknuté 
prerušením dodávky vody z W alebo odvádzania odpadových vôd do VK náklady ako í prípadnú náhradu škody. 

pre všetky odberné miesta alebo len niektoré zariadenia alebo redu- 4. Obnovenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd VK bude možné len na 
kovaním množstva vody dodávanej z W alebo odvádzanej odpadovej vody VK. základe uzavretia novej zmluvy s tým. Ž·e znáša náklady prerušenia 

3. Ak do VK odpadovú vodu odoberanú í z iných vodných zdrojov a obnovenie dodávky vody a odvádzania odpadových vôd aktuálneho 
ako z VV je povinný na výzvu potrebné opatrenia k tomu, aby sa cenníka platného u 
zamedzilo odvádzaniu takýchto vôd do VK. Ak tak neurobí, je 5. môže od zmluvy z dôvodu zmeny ceny za dodávku vody a/alebo 
oprávnený technickými opatrenia mí dodávku vody a odvádzanie odpa- zmeny ceny za odvedenie odpadových vôd alebo z dôvodu zmeny VOP v lehote do 
dových vôd i zásahom do zariadení takýto zásah sa nebude 15 dni odo nadobudnutia ich ak sa s dodávatelom nedohodne inak. 

za neoprávnený zásah do vlastníctva Zmluva v tomto prípade zaniká bez oznámenia 
4. Dodávka vody z W a odvádzanie odpadových vôd VK budú obnovené bezodkladne o odstúpení od zmluvy. je povinný po odoslaní oznámenia 

po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo prerušenia dodávky a odvádzania odpa- o odstúpení od zmluvy bezodkladne opatrenia v zmysle bodu 3. tohto 
dových vôd na základe predloženej požiadavky Ak dôvodom prerušenia, zmluvy. Ak tak neurobí, je oprávnený v súlade 
alebo obmedzenia dodávky vody a odvádzania odpadových vôd bolo len omeškanie s bodom 3. tohto VOP. 

s platením vodného a bude dodávka vody a odvádzanie odpa-
dových vôd obnovené až po uhradení všetkých platných IX. 
štandardov kvality dodávky vody a odvádzania odpadových vôd, ak sa Zmluvné pokuty 
s nedohodne inak. 

5. Právo na náhradu škody. zmluvnú pokutu a náklady spojené 1. Za porušenie povinností 32 ods.1 písm. g). h). i), k) z. 442/2002 
s prerušením a obnovením dodávky vody a odvádza nim odpadových vôd nie sú Z. z. a VII. bod 1 písm. b), d). e) týchto VOP, má právo 
dotknuté. od zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 166.- Eur za každý prípad 

a zistené porušenie 
VII. 2. Za porušenie povinnost i § 27 ods. 7„ § 32 ods. 1. písm. j). 1) z. 442/2002 

Neoprávnený odber vody z verej ného vodovodu a neoprávnené Z. z. a VII. bod 1 písm. a). c), f) a bod 2 písm. a). b), c), d) týchto VOP má 
odpadových vôd do verej nej kanalizácie právo od zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

332.- Eur za každý zistený prípad porušenia a látku 
1. Za neoprávnený odber vody z W pre týchto VOP považuje: 3. Ak vypustí do VK odpadové vody vo vyššej alebo vo vyššej 

a) zistenie odberu vody neuvedeného v zm luve. alebo zistenie odberu hodnote než bolo dohodnuté v zmluve. zaplatí 
vody z VV v prípade, že má uzavretú zmluvu len na odvádzanie odpa- dodávate/ovi zmluvnú pokutu dohodnutú v zmluve. 
dových vôd; 4. Podkladom pre zaplatenie zmluvnej pokuty je pokuty vykonané 

b) odber vody na iné ako bolo dohodnuté v zmluve; je povinný pokutu do 14 dní od jej 
c) odber vody pred vodomerom. odber po odstránení vodomeru, odber odoslania. 

s používaním vodomeru, ktorý v dôsledku neoprávneného zásahu do vodomeru 5. Za omeškanie s úhradou záväzkov je 
odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je od· zaplatenie úrokov z omeškania vo výške príslušných 
ber s používaním vodomeru, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neo· právnych predpisov. 
právnenej man ipulácii, alebo vodomeru, na ktorom bola poškodená overovacia 6. Zaplatením pokuty alebo úroku z omeškania nie j e dotknuté právo 

- plomba; na náhradu škody. 
d) odber s použitím požiarneho obtoku na iné ako požiarne; 
e) odber vody prenechaný bez súhlasu vody; X. 
f) obnovenie dodávky vody z W po predchádzajúcom prerušení dodávky za vady plnenia, reklamácie 

vody 
2. Za neoprávnené odpadových vôd do VK sa pre týchto VOP 1. za vady plnenia vody dodanej z W a odpadovej vody 

považuje: odvedenej VK sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
a) zistenie odpadových vôd prípojkou neuvede- zákonníka. vyhl. 276/2012 z. z. v znení neskorších predpisov a plat-

nou v zmluve, alebo zistenie odpadových vôd v prípade, že ným poriadkom 
má uzavretú zm luvu len na dodávku vody; 2. Za vadu dodávky vody a odvádzania odpadových vôd sa nepovažuje prerušenie 

b) bez meradla ak bolo dohodnuté, pred meradlom, alebo obmedzenie dodávky vody a prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpa-
s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezazna- dových vôd v zmysle VII. týchto VOP. 

menáva alebo zaznamenáva menšie množstvo, ako je alebo mera· 3. Reklamáciu môže 
dla, ktoré nezodpovedá príslušným metrologickým predpisom, s a) písomne na adrese pracoviska zákazníckeho centra uvedeného v zmluve, alebo 
používaním meradla, na ktorom je poškodené zaisten ie proti neoprávnenej ma- na adrese uvedenej na faktúre; 
nipulácii - plomba; b) osobne na adrese sídla resp. príslušného zákaznickeho centra v pra-

c) látok ktorých odvádzanie do VK je zakázané; covnej dobe; 
d) odvádzan ie odpadových vôd iného producenta bez súhlasu c) elektronicky (cc@stvps.sk) alebo prostredníctvom zákazníckeho 

3. Za neoprávnený odber vody z VV bodu 1 a). c) f). a odpadových d) telefonicky na telefónu stálej telefónnej služby, a to len v prípade reklamá-
vôd do VK bodu 2 a), b). c). d) je povinný cie kvality a tlaku dodanej vody alebo podmienok odvedenej odpadovej vody, 
škodu rovnaj úcu sa najmenej výške vodného a za množstvo vody neo· kedy môže spôsobená škoda na majetku alebo ohrozené zdravie osôb. Takú· 
·právne ne odobraté a neoprávnene vypustené do· VK a na kladom spo· t o reklamáciu je možné 24 hodín denne. 
jených so zistením neoprávneného odberu vody z W a neoprávneného 4. Reklamácia musí 
odpadových vôd do VK a nákladom spojených s likvidáciou následkov vypustenia meno a priezvisko 
látok zakázaných do VK, aktuálneho cenníka platného u adresu objektu alebo (odberné miesto). ktorá je vodovodnou 
Množstvo vody neoprávnene odobratej z VV alebo množstvo odpadovej vody prípojkou pripojená na VV alebo prípojkou na VK; 
neoprávnene vypustenej do VK sa v súlade so zákonom 442/2002 Z. adresu ak nie je rovnaká ako adresa odberného miesta; 
z. v znení neskorších pred pí sov, vyhl. 397 /2003 Z.z. v znen í neskorších predpisov predmet reklamácie (napr. faktúra odobraté množstvo. poškodený 
a týchto VOP. vodomer · meradlo) alebo popis vady. 
Právo na prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z VV a odvádzania 5. Vadu akosti dodanej vody je povinný písomne u 
odpadových vôd VK a zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté. bez odkladu, najneskôr však do 24 hodín od jej zistenia, ínakjeho práva 

zo zodpovednosti za vady zanikajú. 



Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kana lizáciou 4 

6. Ak mieni odoberané vzorky vody ako dôkaz k reklamáci i, odo-
berie vzorky za zástupcu Ak sa zástupca k odberu 
vzorky nemohol alebo sa na výzvu k odberu nedostaví, vykoná 

vzorky za nestrannej osoby. Jednu vzorku z každého odberu je 
povinný bez odkladu, najneskôr však do 24 hodín 

dodávatelovi spolu so zá pisom o vykonaní odberu vzorky. Každú vzorku 
tak, aby j u nebolo možné s inou, dátum, hodinu a miesto od· 

beru, meno a podpis osoby, ktorá odber urobila. Ak sa vykonaným rozborom nezisti 
zhoršená kvality vody, náklady spojené s rozborom znáša 

7. Vady množstva dodanej vody z VV alebo množstva vody odvedenej do VK 
je povinný u bezodkladne, naj neskôr však v le-
hote splatnosti faktúry, ktorej sa reklamácia týka, inak jeho práva zo zodpovednost í 
za vady zanikajú. 

8. V prípade poruchy na vodovodnej prípojke za vodomerom resp. vnútorných roz-
vodoch vody, musí t úto v trvania poruchy 
na alebo na call centrum ktorý si túto preverí. 
Ak z tohto titulu reklamuje množstvo odpadových vôd odvádzaných do 
VK v po odstránení poruchy, poruchu resp. 

nebol k t ejto poruche pr izvaný, nevzniká právo na úpravu 

9. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady: 
a) V prípade oprávnenej a opodstatnenej reklamácie na množstvo 

dodanej pitnej vody alebo na množstvo odvedenej odpadovej vody alebo 
ceny, vyst aví opravnú faktúru, a v prípade už zrealizovanej 

úhrady zo strany vráti príslušnú bez 
odkladu, najneskôr však do 30 dní od dátumu reklamá -

cie. 
b) V ostatných prípadoch je povinný bez odkladu na vlastné 

náklady oprávnenú reklamáciu a to odstránením závad ného stavu. 

Fakturovanie a plat enie 

1. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd sa fakturuje za cenu stanovenú 
rozhodnutím úradu pre reguláciu odvetví. 

2. Pri zmene ceny vodného a postupuje v súlade s predpismi plat-
nými pre reguláciu cien. 

3. Oznamovanie zmeny ceny vodného a vykonáva prostredníct-
vom prostriedkov, prípadne iným vhodným spôsobom a to 
pred ich 

4. Informácie o aktuálnej cene vodného a poskytuje 
prostredníctvom svojich zákazníckych centier a na svojej internetovej stránke 
{www.stvps.sk). 

5. Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd sa realizuje v zmysle platného zákona 
o dani z pridanej hodnoty ako opakované dodanie tovaru a služby. 

6. piati v priebehu roka za opakované dodávky vody a odvádzanie odpa-
dových vôd preddavkové platby 

7. Výšku preddavkových platieb priemerného množstva vody 
dodanej a priemerného množstva vody odvedenej (aj zrážkové vody) na základe 
fa kturácie za predchádzajúce obdobie. 

8. má právo výšku preddavkových platieb pri zmene množstva vody 
dodanej a množstva vody odvedenej oproti predchádzajúcemu obdobiu. ako aj pri 
zmene ich cien. 

9. Ak nie je možné výšku preddavkových platieb bodu 7, 
platbu predpokladaného množstva dodávky vody a predpokladaného 
množstva vody odvedenej. platnej ceny v stanovenia preddavkovej plat-
by. 

10. Na množstva odobratej a/alebo vypustenej vody prostredníctvom 
smerných spotreby vody predkladá na uzavretie zmluvy o dodávke 
vody a/alebo odvádzaní odpadových vôd relevantné informácie potrebné na tento 

a to najmä potvrdenie mestského alebo obecného úradu o osôb pri-
hlásených k pobytu v byte resp. v dome. 

11. množstva vody odobratej a/alebo vypustenej vody prostredníctvom 
smerných spotreby vody sa aktualizuje. ak sa zmení spôsob toht o 
alebo sa zmen ia údaje poskytnuté odberatelom, ktoré sú potrebné na ich 
a to odo oznámenia týchto zmien Oznámenie je 

oprávnený a pri následnej fakturácii z výsledkov 
vlastného preskúmania. 

12. Pri zmene alebo pri odberu vody. alebo odpa -
dových vôd do VK je povinný nového a 

Ak túto nesplní, je povinný 
vodné a až do uzavretia zmluvy s novým 

Tým nie je dotknuté právo na ná hradu škody. 
13. súh lasí s fakturovaním vodného a vo výške priemerného 

množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie v prípade 
neprístupnosti meracích za riadení, maximálne však dve po sebe idúce 
obdobia. Ak ide o nový odber. j e oprávnený 
množstvo vody dodanej a odvedenej vyhl. 397 /2003 Z. z. v zneni 
neskorších predpisov. 

14. množstva vody dodanej a vody odvedenej vykonáva 
na základe vodomerov - meradiel alebo vyhl. 

397 /2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v jednot livých cykloch, 
minimá lne raz 

15. vystavuje faktúru za každé odberné miesto Ak má 
viac odberných miest , môže faktúru na každé odberné miesto 
osobitne, alebo za všetky odberné miesta v jednej zbernej faktúre. 

16. faktúra j e vyhotovená na základe spotreby alebo z kval i-
fikovaného odhadu v prípade, že nemohol riadny 
Rozdiel medzi uhradenými preddavkovými platbami za opakované dodanie vody 
a/alebo odvedenie odpadových vôd a vyfakturovanou spotrebou bude vyrovnaný 
vo faktúre. Prípadný nedoplatok uhradí v termíne splatnosti 
faktúry. Lehota splatnosti preddavkových platieb za opakované plnenie j e stano-
vená v zmluve. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. od jej odo-
slania, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. Záväzok sa považuje 
za riadne a splnený, iba ak v platobnom styku uvedie var iabi lný 
symbol a bankového z príslušného dokladu faktúra a pod.); 

ide o údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby dodávat e1om. 
17. Ak na úhradu ktorého záväzku je jeho platba 

môže táto platba použitá na úhradu najskôr splatného záväzku 

18. Prípadný preplatok vráti v lehote splatnost i faktúry 
za predpokladu, že nemá záväzky u Ak má 
záväzky preplatok sa použije na úhradu týchto záväzkov. Prepla-
tok nižší ako 2 vždy použije na úhradu záväzkov 

19. Na úhradu svojich záväzkov môže 
a) Plat obný príkaz na úhradu vystavený 

Ak uhrádza preddavkové platby formou platobného príkazu je povinný 
preddavkovú platbu tak, aby bola platba pripísaná na 

v dohodnutej lehote splatnosti, najneskôr však 15. kalendárny príslušného 
mesiaca a faktúry najneskôr v lehote splatnosti faktú ry. 

b) Platobný príkaz na SEPA inkaso vystavený dodávatelOm. 
v prípade t ohto spôsobu platen ia, požiada svoju banku o nastavenie 
svojho pre realizácie SEPA inkasa a dostatok 
prostriedkov na svojom v ústave tak, aby pripísanie pred-
davkových platieb na bolo možné v lehote splatnosti 
uvedenej v zasielanom oznámení {prenotifikácii) k preddavkovým platbám 
a za faktúry najneskôr v lehote splatnosti. k zriadeniu inkasa 

podpísaný Ma ndát na inkaso v SEPA. Ak inkaso 
nebude možné je povinný úhradu bezodkladne 
iným spôsobom. 

c) Platobný príkaz na inkaso vyst avený dodávat elom. 
v prípade tohto spôsobu platenia, odovzdá svojmu 
ústavu súhlas k inkasu v prospech zriadenie inkasa 
oznámi a dostatok prostriedkov na svo-
jom v ústave tak, aby pripísanie preddavkových platieb na 

bolo realizované v dohodnutej lehot e splatnosti, najneskôr však 15. 
kalendárny prislušného mesiaca a faktúry najneskôr v lehote 
splatnosti faktúry. Ak inkaso nebude možné je povinný 

úhradu bezodkladne iným spôsobom. 
d) Platobný doklad SIPO {sústredené inkaso plat ieb Spôsob platenia 

preddavkových platieb prostredníctvom SIPO a jeho výšku si dohodne 
s dodávatelom pri uzatváraní zmluvy, prípadne kedykolvek v priebehu trvania 
zmluvného ktorý má dohodnutú túto formu platenia je po-
vinný úhradu preddavkových platieb tak, aby boli tieto zaplatené 

SIPO v príslušnom mesiaci. 
e) Poštový poukaz. 
f ) V hotovostí do pokladne na zákazníckom centre len ZC) dodávatela. 
g) Platobnou kartou na ZC dodávatela. 

Platby je možné platobnou kreditnou alebo debetnou kartou prostred-
níctvom platobných terminá lov na zákazníckych centrách 

Zmenu dohodnutého spôsobu platenia platieb a zmenu bankového 
je povinný písomne 

20. Za úhrady sa považuje pripísania prostriedkov na 

21. Preddavkové platby za opakované plnenie vykonáva v 
lehote splatnosti a s použitím na tento jemu zo strany 
prideleného variabilného symbolu pri platbách trva lým príkazom. Pri platbách 
realizovaných prostredníctvom SIPO sa za tento variabilný symbol považuje 

SIPO. 

Prechodné a ustanovenia 

1. Na písomností týchto obchodných podmienok sa primerane 
použijú ustanovenia§ 45 až 50 zá kona 99/1963 Zb„ v znení neskorších predpisov 

súdny poriadok). 
2. Zmluva nadobúda jej podpísania a uvedeným 

v zmluve. 
3. je v zmluve uvedené, že jej predmetom je dodávka vody alebo 

odvádzanie odpadových vôd VK, sú ustanovenia o odvádzaní odpadových 
vôd VK v prvom prípade, resp. ustanovenia o dodávke vody v druhom prípade 

4. Uzavretím novej zmluvy sa ruší zmluva predchádzajúca. 
5. nie je oprávnený práva a záväzky zo zmluvy bez súhlasu 

Ak tak urobí, je tento právny úkon vo k 
K žiadosti o súhlas s postúpením práv a závä zkov 

právneho nástupcu a postúpenia práv a záväzkov zo zmluvy. 
oprávnený súhlas s postúpením len z vážnych dôvodov. 

6. Zmluvu je možné dohodou zmluvných strán alebo alebo 
odstúpením od zmluvy. Výpovedná lehota je j eden mesiac a 

písomnej výpovede druhej strane. 
7. Na právne osobitne neupravené v zmluve a v týchto VOP sa primerane 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

276/2001 Z.z. o regulácii v odvetviach v platnom znení, príslušné 
ustanoven ia platného zákona o vodách a všeobecne záväzných právnych pred-
pisov a STN upravujúcich dodávku vody z W a odvádzanie odpadových vôd VK. 
Ak je fyzická osoba (nepodnikatel), sa na ustanovenia 

zákonníka. 
8. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP alebo zm luvy dostanú do rozporu 

so zá konom. iným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného štátneho 
orgánu SR a stanú sa neplatnými, nebude to vplyv na ostatných 
ustanovení VOP a zmluvy. 

9. si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP z dôvodu zmeny okolností, 
ktoré platili v ich vzniku, do VOP neboli doteraz premietnuté, ako 
i z dôvodu zmeny právnych predpisov. O zm enách VOP bezodkladne 
informuj e na svojej internetovej stránke www.stvps.sk a kontaktných 
miestach - zákazníckych centrách s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny 
nadobúdajú 

10. Tieto VOP boli schválené 10.3.2014. VOP nadobúdajú 
ich schválenia. Nadobudnut ím nových VOP sa rušia predchádza-

j úce VOP. 



ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Obchodné meno 

Dátum vzniku 

Dátum zániku 

Adresa sídla 

Okres 

Obec 

Právna forma 

Hlavná 

Inštitucionálny sektor 

Druh vlatnfctva 

Kategória organizácie 

VÝP 1 S 
zo štatistického registra organizácii 

(Výpis má informatívny charakter) 

36126624 

samosprávny kraj 

20.12.2001 

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 

SK0229 - Okres 

SK0229505820 -

803 - Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 

8411 0-Všeobecná verejná správa 

13130 - Miestna samospráva 

S - Vlastníctvo územnej samosprávy 

23 - 200-249 zamestnancov 

Výpis bol vytvorený 



ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

POTVRDENIE 

o p r i d e 1 e n í 

Údaje o podniku, organizácii 

Názov: samosprávny kraj 

Adresa sídla: K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 

Právna forma: 
803 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) 

Odvetvie ekonomickej - hlavná (SK NACE): 
84110 Všeobecná verejná správa 

Osobné údaje (fyzickej osoby) 

Meno a priezvisko: 
Rodné 
Adresa bydliska: 

36126624 

UPOZORNENIE: zákona 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona 215/2004 Z.z. o ochrane 
utajovaných a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte stálym pracoviskám ŠÚ SR 
všetky zmeny v hore zapísaných údajoch. 
V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte svoje 

Kontaktná adresa s príslušným štatistickým orgánom: 
Štatistický úrad Slovenskej republiky- pracovisko ŠÚ SR v 
ul. Pribinu 28 
911 54 
tel. : 032/7460342 
e-mail: 

Dátum vydania: 
18.08.2009 

fax: 03217460349 

Za 
Gabriela Zacharová 

. a podpis: 
_./".1-.1;:,„ ............. 
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Rozhodnutie predsedu TSK 
o správy majetku TSK 

V zmysle 9, bod (1) písm. a) a bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom 
samosprávneho kraja predseda TSK rozhodol o správy majetku TSK od 

správcu: Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 
Handlová: 

Odovzdávajúci: 

len „správca") 

Preberajúci: 

len „TSK") 

Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová, 
so sídlom Lipová 15, 972 Sl Handlová 
v zastúpení: Mgr. Dagmar 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0050 5094 

001 60601 
2020985835 

a 

samosprávny kraj, 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

36126624 
2021613275 

I. 
Predmet rozhodnutia 

1. Predmetom rozhodnutia predsedu TSK je majetku TSK zo správy Gymnázia Ivana 
Bellu, Lipová 15, Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová, špecifikovaný 
nasledovne: 

1. majetok - objekt bý valého Gymnázia, Novomeskélw 15, Handlová: 

a) Názov majetku: Škola 
(názov majetku evidencie: Budova školy) 

1 1 
Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

List vlastníctva: 

131 597,44 Eur 
uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku 
preberania majetku 
2769, na parcele 3961/6, súpisné 1157, k. ú. Handlová, obec 
Handlová, okres Prievidza 



b) Názov majetku: Dielne 
(názov majetku evidencie: Dielne) 

1 2 
Obstarávacia cena: 22 940100 Eur 
Zostatková cena: uvedená v protokole o odovzdaní a prevzatí majetku, ku 

preberania maj etku 
List vlastníctva: 2769, na parcele 3961/7, súpisné 1367, k. ú. Handlová, obec 

Handlová, okres Prievidza 

2. majetok - pozemky pod budovou a okolie: 

Pozemky špecifikované v bodoch a) až h) spolu v obstarávacej cene 49 119,11 Eur, inv. 9 1 
(názov majetku evidencie: Pozemok školy) . 

a) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

b) Dmh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

c) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

d) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

e) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

f) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

g) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena; 
List vlastníctva: 

Zastavané plochy a nádvoria 
18 206,83 Eur 
2769, parcela 3961/1, výmera 3 657 m2, k. ú. Handlová, 
obec Handlová, okres Prievidza 

Zastavané plochy a nádvoria 
8 279,45 Eur 
2769, parcela 3961/5, výmera 1 663 m2, k. ú. Handlová, 
obec Handlová, okres Prievidza 

Zastavané plochy a nádvoria 
6 203,37 Eur 
2769, parcela 3961/6, výmera 1 246 m2, k. ú. Handlová, 
obec Handlová, okres Prievidza 

Zastavané plochy a nádvoria 
921 ,05 Eur 
2769, parcela 3961/7, výmera 185 m2, k. ú. Handlová, obec Handlová, 
okres Prievidza 

Ostatné plochy 
5 401,81 Eur 
2769, parcela 3962, výmera 1 085 m2, k. ú. Handlová, obec Handlová, 
okres Prievidza 

Ostatné plochy 
1 722,60 Eur 
2769, parcela 3963, výmera 346 m2, k. ú. Handlová, obec Handlová, 
okres Prievidza 

Ostatné plochy 
5 839,93 Eur 
2769, parcela 3964, výmera 1 173 m2 , k. ú. Handlová, obec Handlová, 
okres Prievidza 



h) Druh pozemku: 
Obstarávacia cena: 
List vlastníctva: 

Záhrady 
2 544,07 Eur 
2769, parcela 3965/2, výmera 511 m2 , k. ú. Handlová, obec Handlová, 
okres Prievidza 

II. 
Dátum správy 

Predmetný majetok špecifikovaný v I. s príslušnou dokumentáciou sa odníma zo 
správy Gymnázia Ivana Bellu, Lipová 15, 972 51 Handlová, so sídlom Lipová 15, 972 51 
Handlová 15.06.2016. 

III. 
majetku 

Predmetný majetok sa odníma zo správy organizácie za jeho 
užívania na plnenie úloh TSK v súlade s 9 bod (2) písm. b) Zásad hospodárenia s 
majetkom samosprávneho kraja. 

IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku bude po podpise prílohu 1 
tohto rozhodnutia. 
2. 15.06.2016 odovzdávajúci vyradí majetok z maj etkovej a evidencie a 
preberajúci ho zaradí do majetkovej a evidencie. 
3. Správca sa zaväzuje k tomuto dátumu podklady z majetkovej a 
evidencie (zápisy o vyradení majetku, inventárne karty majetku, vrátane všetkých príslušných 
dokladov o nadobudnutí majetku, technické zhodnotenie, odpisový kalendár, rozdelenie 
majetku zdroja financovania a iné doklady). 
4. Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku je oprávnený v mene 
samosprávneho kraja so sídlom v Bc. Marián referent oddelenia 
VPSRaÚM, a bude vyhotovený do 15 dní od nadobudnutia tohto rozhodnutia, t.j. od 
15.06.2016. 
5. Zápis do katastra preberajúca strana. 
6. Rozhodnutie predsedu TSK je vyhotovené v štyroch identických exemplároch, z ktorých 
jeden exemplár obdrží odovzdávajúci a tri exempláre preberajúci. 
7. Rozhodnutie predsedu TSK nadobúda podpisu predsedom TSK a 

15.06.2016. 

- 9 JúN 2016 

• -1!. / - / ' 
-- - " / Ing. Jaroslav Baška 

/ · , predseda TSK 



Odo vzdávaj úci : 

len „správca") 

Preberajúci: 

len „TSK") 

Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku TSK 

Gymnázium Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová 
so sídlom Lipová 15, 972 51 Handlová 
v zastúpení: Mgr. Dagmar 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 

v tvare IBAN: SK27 8180 0000 0070 0050 511 5 
00160601 
2020985835 

a 

samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 

v tvare IBAN: SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 
36126624 
202 1613275 

Príloha 1 

tohto Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku TSK prehlasujú, že dátumom uzavretia tohto 
protokolu došlo k odovzdaniu a prevzatiu majetku TSK uvedeného v písomnom Rozhodnutí predsedu TSK 
o správy majetku TSK zo 9. júna 2016 špecifikovaného v I. a s ním súvisiacich 
dokumentov. 

Dokumenty: 
1. 1.1. Inventárne karty majetku k 15 .6.2016 uvedeného v I. písomného rozhodnutia - 3 kusy 

s nasledovnými inventárnymi majetku: 
1 1 Budova školy 
1 2 Dielne 
9 1 Pozemok 

1.2. Doktunenty k majetku. 
- výmena podlahy, obklad steny a ústredného kúrenia v r. 1989 
- oprava a výmena povrchu dlažby vo vonkajších vstupných priestoroch r. 2009 
- oprava a výmena podlahových hytín na schodištiach školy r. 2009 
- oprava a výmena poškodených r. 2009 
- výmena plastových okien v r. 2011 
- výmena plastových dvier z prostriedkov - sponzorský dar (fotokópia 
dokumentácie) 

1.3. Majetok je odpísaný. inventárne karty majetku 
1.4. Rozdelenie majetku zdroj a financovania, t.j . rozdelenie majetku Definícia Ul 
1 .5. Zápisy o vyradení majetku, 
1.6. majetkovej evidencie k 14 6.2016 
1.7. Zoznam majetku v náväznostina zdroj financovania+ odpis k poslednému pred odovzdaním 

2. Spôsob nadobudnutia maj etku 
protokol 76/1997 predmetom ktorého bolo odovzdanie a prevzatie majetku, pohl'adávok 

a záväzkov, ktorá prevzal K.rajský úrad 9 .1.1997. 



protokol o prechode neuhradených záväzkov 8.8.2002 
protokol o odovzdaní a prevzatí kompetencií zo 10.08.2015 

3. List vlastníctva 
Predmetný majetok je zapísaný na liste vlastníctva 2769. Priložený výpis z listu 
vlastníctva aj informatívna kópia mapy. 
1 1 Škola súpisné 1157 na parcele 3961/6 
1 2 Dielne súpisné 1367 na parcele 3961/7 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné 3961/1 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné 3961/5 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné 3961/6 
9 1 Zastavané plochy a nádvoria parcelné 3961/7 
9 1 Ostatné plochy parcelné 3962 
9 l Ostatné plochy parcelné 3 963 
9 1 Ostatné plochy parcelné 3964 
9 1 Záhrady parcelné 3965/2 

4. Projektová dokumentácia 
4 .1 Projektová dokumentácia budovy, 11. 9 .1997 
4.2. Projektová dokumentácia r. 1949 
4.3. Projektová dokumentácia- polytechnická apríl 1962, 29.4.1996 
4.4. Projektová dokumentácia - stanica jún 1979 
4.5. Projektová dokumentácia - plynoinštalácia a plynová stanica jún 1973 
4.6. Projektová dokumentácia - slaboprúd december 1989 
4.7. Projektová dokumentácia - elektroinštalácia jún 1989 
4.8. Projektová dokumentácia - šachta 16.12.1968 

5. Písomná dokumentácia 
rozhodnutie nám nebolo odovzdané. 

5. l . Zápisnica o prevzatí budovy r. 1970 - 1973 
5.2. Protokoly o prostredia 
5.3 . charakten stika užívanej stavby 28.02.2011 (2x) 

6. Revízne správy 
6.1. Elektroinštalácia a bleskozvody 1980 - 2014 
6.2. Revízie o kontrole požiarneho vodovodu a hasiacich prístrojov 1992 - 2014 
6.3. zariadenie 1997 - 2009 

7. Kópia nájomnej zmluvy firmy KMET zmluvy 2/2004 

8. Zoznam nedostatkov zistených pri fyzickej obhliadke preberaného objektu: 

objekt bývalého Gymnázia Ivana Bellu, Lipová 15, Handlová 

obhoreté rámy okien 
zvesené okenné tabule a rámy okien vyplnené drevenými latami, z dôvodu vniknutí do 
objektu neznámymi osobami 
vykradnutá a zdevastovaná - hlásené na polícii a v 

strop v 
chýbajú a zámky na niektorých dverách 
chýbajú WC misy - 5 ks na 2. posch. 
v miestnosti sekretariátu sa nachádza trezor 

• - „ , . 



--

na stenách sa nachádzajú napevno zabudované kovové stojany na kvety 
v objekte sa nachádza majetok 

9. Vyjadrenie k zisteným nedostatkom 

Svojim podpisom sa zaväzujem, že odstránenie všetkého majetku 
a existujúceho odpadu z obje.krtov, ktoré sú predmetom tohto protokolu, najneskôr do 31.12.201 6. 

Zapísal: Ing. Iveta Dianová 
V Handlovej, 15 06. 20 16 

Za pnwerajúceho: 

Bc. Ma ián 
refere t oddelenia VPSRaÚM 

Za odovzdávajúceho: / 

„„„.„„ .. „.t .„„.„„„.„„.„„ .. / 
Mgr. Dagmar 


