
Zmluva o vypúšťaní a čistení odpadových vôd 
uzatvorená v zmysle Občianskeho zákonníka 

medzi 

 

1. Obcou Gerlachov 

     v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Hroboňom 

     ako vlastníkom kanalizačnej siete a ČOV 

a 
 

2.  meno a priezvisko:          Ján Faix 
     Dátum narodenia:   

     Adresa:               

     ako znečisťovateľom vôd odkanalizovaných do obecnej kanalizácie 

 
 

I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je odkanalizovanie znečistených vôd do obecnej kanalizácie, čistenie 

a úprava v ČOV Gerlachov z rodinného domu Letná 62/26.  
 

II. 

Platba a výpočet stočného 
 

1. Platba stočného sa vykoná jedenkrát ročne v pokladni Obecného úradu v Gerlachove do 

15. decembra bežného roku, alebo na bankový účet správcu daní a poplatkov              

IBAN: SK15 5600 0000 0085 0023 0001 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. 

2. Výška   stočného  sa vypočíta  ako  súčin  množstva  odobratej  vody  (na základe údaju 

odčítaného na meracom zariadení – vodomer PVPS, a.s. Hraničná 662/17, Poprad) 

a ceny stočného za m3, schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

      
 

III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Prípadné nezrovnalosti týkajúce sa výšky stočného znečisťovateľ oznámi na Obecnom 

úrade v Gerlachove až po uznaní reklamácie PVPS, a.s. Hraničná 662/17, Poprad. 

2. V prípade porušenia tejto zmluvy zo strany znečisťovateľa môže vlastník kanalizácie  

prerušiť prívod odpadových vôd do kanalizačnej siete. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v troch vyhotoveniach, z toho dva obdrží  

vlastník a jeden znečisťovateľ. 

4. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám k dispozícii na 

webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj  vo fyzickej podobe v sídle 

a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa. 

 
 

V Gerlachove, dňa 04.12.2019 

 

 

  v. r.         v. r. 

  _______________________________              ________________________ 
       vlastník kanalizačnej siete a ČOV            znečisťovateľ 

       zastúpený Mgr. Jánon Hroboňom                   

                  starostom obce  


