Všeobecné zmluvné podmienky
a podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.Tieto Všeobecné zmluvné podmienky a podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd (ďalej len „Podmienky“)
upravujú dodávku pitnej vody odberateľovi a odber odpadových vôd od producenta na území obce Krajné v súlade so
zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o
regulácii sieťových odvetví v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
2.Dodávka vody je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.
3.Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia
producenta do verejnej kanalizácie.
4.Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v Zmluve o dodávke vody (ďalej len
„Zmluva“).
5.Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce
prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.
6.Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dodáva odberateľovi pitnú vodu za
podmienok uvedených v týchto Podmienkach a v Zmluve a odoberá odpadové vody od producenta za podmienok uvedených v
týchto Podmienkach a v Zmluve o odvádzaní a čistení odpadových vôd (ďalej len „Zmluva“).
Článok II.
Vymedzenie základných pojmov
1.Verejným vodovodom sa rozumie súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné
zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou. Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepovažujú zariadenia
vymenované v § 3 ods. 3 Zákona.
2.Verejnou kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na
hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. Za
verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú zariadenia uvedené v § 3 ods. 4 Zákona.
3.Hromadným zásobovaním vodou sa rozumie zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná
produkcia je viac ako 10 m³ vody.
4.Hromadným odvádzaním odpadových vôd sa rozumie príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako
50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m³ odpadovej vody.
5.Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Odberateľ“), ktorá má uzavretú zmluvu o dodávke vody s
vlastníkom (resp. prevádzkovateľom) verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej
spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
6.Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie je fyzická alebo právnická osoba (ďalej len
„Producent“), ktorá má uzavretú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom (resp. prevádzkovateľom) verejnej
kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
7.Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre účely týchto Podmienok je obec Krajné, prevádzkovateľom
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre účely týchto Podmienok je SLV, s.r.o., 916 16 Krajné č. 52 IČO: 36 290 815
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).
8.Vlastníkom vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom
určeným Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
Článok III.
Povinnosti odberateľa a producenta
1.Odberateľ a Producent sú povinní
a) v nevyhnutnej miere umožniť vstup Prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný
vodovod alebo na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a
kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej
prípojky a poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť
b) oznámiť Prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke vrátane poruchy na meradle
c) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho zmrznutiu, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu do
meradla, neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti
zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené
d) oznamovať Prevádzkovateľovi pripravované zmeny v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v
zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd
e) do 30 dní od zmeny oznámiť Prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s
odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie (vedúce k zmene smerných čísel spotreby vody pre stanovenie vodného

resp. stočného), zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pri nedodržaní tejto povinnosti Odberateľ znáša všetky náklady
na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd až do dňa oznámenia zmeny.
2.Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu z verejného vodovodu na iný ako
zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi.
3.Producent nesmie bez súhlasu Prevádzkovateľa kanalizácie odvádzať odpadové vody od iného producenta.
4.Je zakázané prepojiť iný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.
5.Odberateľ vody je povinný zabezpečovať opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
6.Producent je povinný zabezpečiť, aby všetky výtoky odpadových vôd odkanalizovaného objektu ústili priamo (gravitačne)
alebo nepriamo (tlakovo prostredníctvom čerpacej stanice) v kanalizačnej stoke.
7. Zariadenia tlakovej časti kanalizačnej prípojky, čerpacej stanice (ďalej len „ČS“) sú majetkom vlastníka verejnej
kanalizácie, resp. Prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. Producent OV má k nim užívacie právo ako i povinnosť zabezpečovať
vlastným nákladom v plnom rozsahu jej prevádzkyschopnosť a ochranu.
8.Producent odpadových vôd vykonáva bežnú údržbu prípojky a okolia prípojky (čistenie potrubí, oplachovanie snímačov,
ochrana zariadenia pred poveternostnými vplyvmi), prevádzkovanie zariadení kanalizačnej prípojky vykonáva Prevádzkovateľ
sám, príp. prostredníctvom tretej osoby. V prípade zavinenia poruchy na prípojke zo strany Producenta má Prevádzkovateľ
právo na náhradu škody.
9.Odberateľ a Producent sú povinní dodržiavať zákonné ustanovenia o ochrannom pásme (zákaz výsadby stromov, výstavby
objektov nad trasou prípojok alebo vodovodnej a kanalizačnej siete).
10.Za priestupky na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií (podľa § 40 Zákona) môže byť príslušným obvodným
úradom životného prostredia uložená pokuta Odberateľovi a Producentovi.
11. Vlastnícke práva k zariadeniam prípojok, k ČS vzniknuté pred účinnosťou týchto podmienok zostávajú (ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak) nezmenené.
Článok IV.
Meranie, cena a fakturácia
1.Maximálna cena za dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadových vôd je stanovená rozhodnutím Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“) pre príslušný kalendárny rok. Dodávateľ oznamuje platnú cenu pre príslušný
kalendárny rok oznámením rozhodnutia URSO a oznámením Prevádzkovateľa o cene pre príslušný kalendárny rok.
2. Za odber vody z verejného vodovodu platí Odberateľ Prevádzkovateľovi verejného vodovodu vodné. Za odvádzanie
odpadových vôd verejnou kanalizáciou a jej čistenie v ČOV platí Producent Prevádzkovateľovi stočné.
3.Právo na úhradu vodného vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené
meradlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo stavby. V takom prípade sa
vodné stanoví smernými číslami spotreby vody.
4.Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje
a) určeným meradlom podľa osobitného predpisu, pričom sa množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu určí odpočtom
z tohto meradla.
b) ak množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami
spotreby vody na základe prílohy (smerné čísla spotreby vody – priznanie Odberateľa) k Zmluve, resp. na základe aktualizácie
tejto prílohy.
5.Meranie množstva vody na účely spoplatnenia sa zabezpečuje určeným meradlom vlastníka verejného vodovodu.
6.Ak sa na meradle zistí porucha, množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určí podľa ustanovení Reklamačného
poriadku (odborný prepočet).
7.Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí Producent Prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie stočné.
8.Právo na úhradu stočného vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
9.Pre stanovenie stočného platí zásada, že do verejnej kanalizácie je vypúšťané také množstvo odpadovej vody, ktoré sa rovná
množstvu pitnej vody odobranej z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené
množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.
10.Na konci merného obdobia vykoná Prevádzkovateľ odpočet, čo je zároveň i kontrola meracích zariadení uskutočnená na
odbernom mieste Odberateľa. Jej cieľom je získať údaje o skutočnom množstve dodanej pitnej vody. Tieto údaje sú
podkladom pre fakturáciu vodného a stočného.
11.Odpočet je vykonávaný minimálne dva krát ročne, ak nie je množstvo pitnej vody merané, Prevádzkovateľ v rovnakom
období vypočíta množstvo dodanej vody na základe smerných čísel spotreby. Smerné čísla spotreby sú určené vyhláškou.
12. Prevádzkovateľ vystaví Odberateľovi faktúru za obdobie, v ktorom bol vykonaný odpočet (riadny alebo mimoriadny),
alebo v ktorom bol vykonaný výpočet podľa smerných čísel, do 15 dní od vykonania odpočtu alebo výpočtu.
13. Odberateľ uhrádza platbu dohodnutým spôsobom.
14.V prípade neuhradenia faktúry za vodné a stočné (príp.za iné plnenia vyplývajúce zo zmluvného vzťahu,
zákonnných noriem) Odberateľom/Producentom v lehote splatnosti môže Prevádzkovateľ účtovanť úrok z omeškania
podľa § 365 s prihliadnutím na § 369 ods.1 Obchodného zákonníka vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Všetky náklady za prípadné súdne alebo mimosúdne vymáhanie pohľadávky, vrátane nákladov na
doručenie ako i odmena za ich vykonanie idú na vrub dlžníka.

15. Ak má Odberateľ/Producent pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať
Prevádzkovateľa o jeho preskúšanie v zmysle zásad Reklamačného poriadku.
16.Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla Odberateľom/Producentom
alebo zásahom, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí
Odberateľ/Producent.
17.Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje Odberateľa/Producenta povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné. Ak nemožno
presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo
jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom období (viď Reklamačný poriadok). Ak ide o nový odber alebo zmenu v
odberových pomeroch, podľa množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom
dohodnutým s Odberateľom/Producentom.
Článok V.
Prerušenie, obmedzenie dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd
1.Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do
verejnej kanalizácie
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti
b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej kanalizácii, vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach
e) pri obmedzení zásobovania vodou
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd
g) ak nevyhovuje zariadenie Odberateľa/Producenta technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom vodovode
môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku,
h) ak zariadenie Odberateľa/Producenta alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd je v rozpore s
dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť
neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd alebo čistení odpadových
vôd. Z dôvodu stratu deklarovaných a technológiou požadovaných parametrov ČS (pracovný tlak, menovitý prietok,
pravidelnosť odvádzania OV do kanalizačnej stoky)
i) ak neumožní Odberateľ/Producent Prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke alebo ku kanalizačnej
prípojke
j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky
k) ak Odberateľ/Producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na vodovodnej prípojke,
alebo na kanalizačnej prípojke v lehote stanovenej Prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni
l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových vôd
m) v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti
n) v prípade neplnenia iných povinností Odberateľom/Producentom, ktoré mu vyplývajú zo Zákona , zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu, z prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo zo
Zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
2.Prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku
vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody a pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu
havárie, mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je Prevádzkovateľ
oprávnený dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť
3.Ak bola dodávka vody prerušená z príčiny zavinenej Odberateľom/Producentom, hradí náklady spojené s odpojením a
opätovným pripojením Odberateľ/Producent. Rovnaké zásady platia i vo vzťahu Prevádzkovateľa/Producenta odpadových
vôd.
Článok VI.
Neoprávnený odber a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
1.Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je
a) odber v rozpore so Zmluvou
b) odber pred meradlom, odber spojený s úmyselným poškodením (neoprávneným zásahom do meradla) meradla alebo odber
po odstránení meradla
c) odber s používaním meradla, na ktorom boli poškodené, resp. zničené montážne značky a značky overenia
d) odber z hydrantov a požiarnych obtokov
e) odber bez súhlasu Prevádzkovateľa.
2.Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný v plnej miere nahradiť spôsobenú škodu
Prevádzkovateľovi verejného vodovodu.
3.Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je
a) vypúšťanie v rozpore so Zmluvou
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie.

4.Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu Prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie.
Článok VII.
Zmluvné pokuty
1.Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od Odberateľa / Producenta zmluvnú pokutu
a) do výšky 150.- € za neoprávnený odber podľa článku VI. týchto Podmienok za každý preukázaný prípad samostatne
b) do výšky 50.- € za neumožnenie vstupu za účelom zistenia stavu vodomera, alebo jeho opravy, výmeny, alebo vykonania
kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky (čl. III. ods. 1,
písm. a) týchto Podmienok)
c) do výšky 50.- € za odstránenie, resp.poškodenie montážnych a overovacích značiek určeného meradla pitnej vody.
2. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa na náhradu škody.
Článok VIII.
Vznik a ukončenie platnosti zmluvy
1.Zmluvu je možné uzavrieť na dobu určitú alebo na neurčitý čas. Rozhodujú o tom ustanovenia zmluvy, ktoré predstavujú
vôľu zmluvných strán.
2. Zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá
b)dohodou zmluvných strán,
c)odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom
d)výpoveďou Zmluvy danou ktorukoľvek zmluvnou stranou
3.Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) ak napriek výzve na nápravu zariadenia alebo nápravu spôsobu odberu vody je zariadenie Odberateľa/Producenta v rozpore
s technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné
technické alebo technologické zmeny v dodávke pitnej vody
b) ak sa Odberateľ/Producent dopustí opakovaného porušenia povinností určených v Zmluve
c) ak sa Odberateľ/Producent dopustí neoprávneného odberu pitnej vody, neoprávneného odvádzania odpadových vôd
d) ak sa Odberateľ/Producent dostane s úhradou peňažných záväzkov vyplývajúce z vodného do omeškania o viac než 30 dní
po dobe splatnosti týchto peňažných záväzkov
e) ak napriek výzve Prevádzkovateľa Odberateľ/Producent nezabezpečí prispôsobenie technických zariadení tak, aby bolo
možné merať množstvo dodanej pitnej vody
f) ak Odberateľ/Producent napriek výzve Prevádzkovateľa, ktorý sa rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú prípojku, z ktorej
sa doteraz odber pitnej vody nemeral, nevykoná v lehote 60 dní od doručenia písomných pokynov Prevádzkovateľa potrebné
úpravy na vodovodnej prípojke
g) ak Odberateľ/Producent nedovolene manipuluje s vodomerom
4.Odberateľ/Producent môže ukončiť túto Zmluvu dohodou, alebo výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu uplynutím výpovednej
doby. Výpovedná doba je dohodnutá v trvaní 30 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede do sídla Prevádzkovateľa (čl. II.
ods. 7 týchto Podmienok).
5.V prípade, že Odberateľ/Producent má v úmysle ukončiť túto Zmluvu v dôsledku prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka
a nepožaduje prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu, je povinný s novým vlastníkom navštíviť obchodnú
kanceláriu Prevádzkovateľa za účelom ukončenia tejto Zmluvy a uzavretia novej s novým Odberateľom/Producentom. Pritom
predloží konečný stav meradla k dátumu zmeny a fotokópiu dokladov preukazujúcich zmenu vlastníctva.
6.Ak Odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné, resp. stočné a to až do dňa uzatvorenia Zmluvy s novým
Odberateľom / Producentom.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch nemusí použiť maximálne ceny, ktoré stanovil ÚRSO.Dôvodom pre nižšiu ako
maximálnu cenu stočného môže byť nenaplnená kapacita EO v čističke OV.
2.Podľa nového cenového výmeru (pri zmene cien vodného a stočného) sa postupuje až po vykonaní odpočtu meradiel. Ceny
vo výmere sa menia bez zmeny Zmluvy.
3.Prevádzkový rok je rozdelený na dve merné a teda i odpočtové obdobia. Jeden odpočet (spravidla zimný k dátumu 31.12.
kalendárneho roka) môže byť vykonaný samotným Odberateľom, ktorý potom údaje nahlasuje Prevádzkovateľovi formou
návratky.
4.V prípade nemožnosti doručenia pošty/ zásielky sa doručením považuje doručenie dňom, kedy sa doporučená pošta/zásielka
vráti späť do sídla firmy.
5.Platobné podmienky neuvedené v Zmluve sú súčasťou vystavenej faktúry.
6.Stočné stanovené pre externých Producentov (nenapojených na verejnú kanalizáciu) je doplnené o položku manipulačný
poplatok, ktorý je stanovený na základe fixných jednotkových nákladov.

7.Žiadateľ pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu (gravitačným i tlakovým systémom) je povinný zložiť najneskôr 14
dní od dňa doručenia výzvy k zaplateniu na účet vlastníka kanalizácie nevratný príspevok vo výške stanovenej uznesením
obecného zastupiteľstva.
8.Žiadateľ pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu gravitačným systémom zraďuje, na základe technických podmienok
pripojenia celú prípojku, vrátane revíznej šachty, na vlastný náklad. Samotné pripojenie na kanalizačnú stoku realizuje na
svoje náklady prevádzkovateľ .
9.Odberatelia/Producenti, ktorí odmietajú uzavrieť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom konajú v rozpore so Zákonom . Ich
konanie môže byť považované za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd
do verejnej kanalizácie. Z tohto titulu a po splnení povinnosti oznámiť zámer zastaviť, resp. obmedziť dodávku pitnej vody
dotknutému Odberateľovi/Producentovi, príp. orgánu vykonávajúcemu dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných
kanalizácii (príslušný orgán úradu ŽP) vzniká Prevádzkovateľovi právo a povinnosť na vykonanie ukončenia dodávok pitnej
vody, právo a povinnosť na ukončenie odberu odpadových vôd..
10.Zmluvné strany sa vo svojom vzťahu riadia ustanoveniami zákona číslo 442 / 2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona číslo 276 / 2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších
predpisov, ustanoveniami Obchodného zákonníka (podnikateľské subjekty), ustanoveniami Občianskeho zákonníka
(obyvateľstvo), ako aj platnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi ako sú tieto Podmienky, Reklamačný
poriadok, Prevádzkový poriadok verejného vodovodu, Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie, príslušné všeobecne
záväzné nariadenia Obce Krajné.
11.V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov, dávajú
Odberatelia/Pproducenti svojím podpisom v Zmluve súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v Zmluve
nevyhnutných na ich riadnu identifikáciu, na účely jej uzatvorenia, ako i na účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo
samotnej Zmluvy.
12.Tieto Podmienky sú súčasťou všetkých zmluvných vzťahov v oblasti dodávky vody a odvádzania odpadových vôd, ich
platnosť zaniká schválením nových Podmienok obecným zastupiteľstvom Obce Krajné.
13.V prípade rozporov Zmluvy a Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
14.Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a z týchto Podmienok prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných
strán.
15.Tieto Pomienky ukončujú a nahrádzajú platnosť Podmienok platných od októbra 2010.
16. V závislosti od zmeny príslušných právnych noriem, taktiež i obchodnej politiky spoločnosti, si Prevádzkovateľ vyhradzuje
Podmienky meniť. Túto zmenu však musí oznámiť na svojej webovej stránke.
17.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.02.2012
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