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 ZMLUVA č. 163/2022/OCIUP 
o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a podľa zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Obchodný 

zákonník“) 

(ďalej aj len ako „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Názov:     
Sídlo:     
Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu - IBAN:  

Banskobystrický samosprávny kraj 
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Ing. Ján Lunter, 
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
37 828 100 
 
 

(ďalej aj len ako „BBSK“ alebo „prevádzkovateľ“ v príslušnom tvare) 

a 

Názov:  
Sídlo:  
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu - IBAN: 

Záhradnícke a rekreačné služby 
Švermova 45, 974 05 Banská Bystrica 
PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 
00 183 075  

(ďalej aj len ako „producent“ v príslušnom tvare) 

(prevádzkovateľ a producent ďalej spoločne na účely tejto zmluvy označovaní ako „zmluvné strany“ 
v príslušnom tvare alebo v jednotnom čísle len ako „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)  

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Producent je správcom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, Československej armády
26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271, a to pozemku parcely registra „C“ s parc. č.
3084/1, ostatná plocha o výmere 23230 m2, zapísaný na LV č. 6995 vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu Banská Bystrica pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica,
kat. úz.: Radvaň (ďalej aj len ako „nehnuteľnosť“), ktorá skutočnosť je uvedená v citovanom liste
vlastníctva a zároveň producentom dažďových vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti.
Producent je príspevkovou organizáciou zriadenou Mestom Banská Bystrica, ktoré je
vlastníkom vyššie uvedenej nehnuteľnosti. Producent prehlasuje, že je oprávnený zastupovať
vlastníka v plnom rozsahu pri riešení všetkých situácií, ktoré pri prevádzkovaní služieb
poskytovaných prevádzkovateľom definovaných najmä v tejto zmluve vzniknú a to najmä
nadobúdať práva a brať na seba povinnosti a to aj v mene vlastníka.
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2. Prevádzkovateľ je vlastníkom a zároveň odborným prevádzkovateľom verejnej dažďovej
kanalizácie.

3. Listom č. 06334/2019/ODDIPVP-2, 06964/2019 zo dňa 27.02.2019 označeným ako „Žiadosť
o vydanie stanoviska ku projektovej dokumentácií pre vydanie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia stavby: „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ – odpoveď“, doplneným
listom č. 06334/2019/ODDIPVP-4, 08787/2019 zo dňa 14.03.2019 označeným ako „Žiadosť
o vydanie stanoviska ku projektovej dokumentácií pre vydanie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia stavby : „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ – doplnenie vyjadrenia
06334/2019/ODDIPVP-2, 06964/2019“ vydal BBSK súhlasné stanovisko s vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „MMŠ – Radvaň, Banská Bystrica“ ako aj
s napojením dažďovej prípojky z areálu MMŠ – Radvaň do dažďovej kanalizácie, ktorá je vo
vlastníctve BBSK za splnenia predpokladu dodržania podmienok stanovených spoločnosťou
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., so sídlom Majerská cesta 94, 974 96 Banská
Bystrica, IČO: 36 836 567, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 909/S (ďalej aj len ako „BBRSC“) v písomnom
vyjadrení č. BBRSC/00279/2019, BBRSC/0557/2019 zo dňa 06.02.2019.

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok prevádzkovateľa odvádzať dažďové vody z povrchového
odtoku z nehnuteľnosti v správe producenta do verejnej dažďovej kanalizácie ako aj záväzok
producenta zaplatiť prevádzkovateľovi za túto službu dohodnutú cenu, a to všetko v rozsahu
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Nehnuteľnosť sa pripája na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou. Na verejnú kanalizáciu
sa môže pripojiť len nehnuteľnosť, ktorej kanalizačná prípojka a vnútorná kanalizácia
zodpovedajú príslušným STN – EN a spĺňajú technické podmienky určené prevádzkovateľom
týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, vrátane technických
podmienok umiestnenia revíznej kanalizačnej šachty.

3. Pri uzatváraní tejto zmluvy sa vychádza zo skutočnosti, že množstvo vody z povrchového
odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou nie je merané a toto
množstvo sa vypočíta podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody (ďalej aj len
ako „Vyhláška“).

4. Celková odvodňovaná plocha nehnuteľnosti v čase uzavretia tejto zmluvy je 4332 m2, pričom
plochy jednotlivých povrchov z hľadiska ich priepustnosti sú zakreslené a uvedené v prílohe č.
1 tejto zmluvy.

5. Množstvo odvedenej vody z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou sa stanovuje v súlade
s Vyhláškou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť množstvo odvedenej
vody z povrchového odtoku pri zmene priemerného ročného dlhodobého zrážkového úhrnu pre
danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu.

6. Producent je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu odvodňovaných
plôch nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu, ktorá má vplyv na výpočet stočného
bezodkladne po uvedenej zmene. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti je producent
povinný nahradiť prevádzkovateľovi takto vzniknutý rozdiel na stočnom, prevádzkovateľom
spätne doúčtovaný.
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7. Producent na základe tejto zmluvy môže vypúšťať do verejnej kanalizácie maximálne množstvo
zrážkových vôd v objeme 30,47 litrov za sekundu z celkovej odvodňovanej plochy
nehnuteľnosti. Výstupné hodnoty znečistenia odvádzaných vôd môžu byť maximálne 0,5 mg
NEL/l.

Článok III. 

Cena a jej splatnosť 

1. Zmluvné strany sa dohodli na obvyklej cene za predmet tejto zmluvy, ktorou je regulovaná cena
stočného, ktoré by bolo účtované pre toto odberné miesto Stredoslovenskou vodárenskou
prevádzkovou spoločnosťou, a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 644 030, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 840/S (ďalej aj len ako „Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.“).

2. Cena platná na rok 2022 je 1,0983 € bez DPH / m3 vypočítaného odvádzaného množstva vôd
z povrchového odtoku.

3. Prevádzkovateľ má právo jednostranne raz ročne upraviť cenu za predmet tejto zmluvy, a to
vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, pričom táto upravená cena nesmie prekročiť
maximálnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody v danej lokalite verejnou kanalizáciou,
stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti, a.s. pre príslušné obdobie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 250/2012 Z.
z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

4. Producent sa zaväzuje prevádzkovateľovi platiť za predmet tejto zmluvy ročne, na základe
faktúry vystavenej prevádzkovateľom. Za rok 2022 prevádzkovateľ vystaví faktúru v alikvotnej
čiastke za obdobie odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2022.  Prevádzkovateľ je oprávnený
vystaviť faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho roka so splatnosťou 30 kalendárnych dní
odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania producenta s plnením peňažného záväzku alebo
jeho časti podľa tejto zmluvy, má prevádzkovateľ právo na uplatnenie si úroku z omeškania vo
výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

5. V prípade, ak sa počas trvania tejto zmluvy zmenia právne predpisy upravujúce spôsob
stanovenia ceny za predmet tejto zmluvy, aplikujú sa na stanovenie ceny v danom čase platné
a účinné právne predpisy. V prípade, ak maximálna cena za predmet tejto zmluvy nebude
právnymi predpismi regulovaná, má prevádzkovateľ právo jednostranne raz ročne upraviť cenu
za predmet tejto zmluvy, a to vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka, pričom cena za
predmet zmluvy sa bude odvíjať od ceny definovanej vecne príslušnými subjektami
prevádzkujúcimi obdobnú alebo totožnú činnosť ako Prevádzkovateľ a to najmä, nie však
výlučne odpadovú kanalizáciu, pričom táto bude zodpovedať zároveň trhovej cene v danom
mieste a čase.

Článok IV. 
Práva a povinnosti producenta 

1. Producent uzatvorením tejto zmluvy potvrdzuje a deklaruje, že prípojka je vybudovaná plne v
súlade so stavebným povolením na prípojku a príslušnými normami. Producent sa zaväzuje
vybudovanú prípojku na vlastné náklady udržiavať v prevádzkyschopnom stave a na vlastné
náklady vykonávať jej opravy a údržbu.

2. Producent sa zaväzuje odvádzať dažďové vody v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto
zmluve, pričom je povinný dodržiavať kapacitné a kvalitatívne limity dohodnuté v článku II. bod
7. tejto zmluvy. Vody z povrchového odtoku, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru
znečistenia, sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u ich producenta na
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mieru zodpovedajúcu rozhodnutiu obvodného úradu životného prostredia, alebo prevádzkovému 
poriadku verejnej kanalizácie. 

3. Producent sa zaväzuje umožniť prevádzkovateľovi prístup k prípojke a to za účelom kontroly jej
bežného stavu, ako aj za účelom predchádzania škodám v súvislosti s možnou poruchou na
prípojke, ktorú nebude možné odstrániť inak, ako okamžitým servisným zásahom. V prípade
takéhoto servisného zásahu sa konanie prevádzkovateľa alebo ním poverených osôb nebude
považovať za neoprávnený zásah do vlastníckeho práva producenta a všetky náklady spojené
s týmto zásahom hradí a znáša v plnom rozsahu producent.

4. Producent nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa odvádzať do verejnej kanalizácie odpadové
vody iné ako vody z povrchového odtoku ani odpadové vody od ďalšieho producenta,
lokalizovaného mimo vymedzeného rozsahu nehnuteľnosti.

5. V prípade zmeny producenta a/alebo vlastníka nehnuteľnosti, ktorej súčasťou je aj dažďová
kanalizačná prípojka,  prechádza vlastníctvo dažďovej kanalizačnej prípojky a práva a povinnosti
s tým spojené a vyplývajúce z tejto zmluvy na nového producenta a/alebo vlastníka
nehnuteľnosti a dažďovej kanalizačnej prípojky. Producent je povinný písomne oznámiť
prevádzkovateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejnú kanalizáciu,
v ktorej sa nachádza odberné miesto a to do 30-tich kalendárnych dní po vzniku uvedenej zmeny.

6. Producent zodpovedá za vyhovujúci technický a prevádzkový stav predmetnej kanalizačnej
prípojky, zabezpečuje jej čistenie a údržbu počas celej doby jej užívania.

7. Dažďová kanalizačná prípojka v celom rozsahu musí byť vybudovaná tak, aby vyhovovala
podmienkam vodotesnosti, mechanickej odolnosti a iným vplyvom pri odvádzaní dažďových vôd,
musí byť odolná proti účinkom okolitého prostredia a namáhaniu a odolná proti namáhaniu pri
čistení.

8. Odvádzaním dažďových vôd do dažďovej  kanalizácie vo vlastníctve BBSK nesmie dôjsť k
ohrozeniu priľahlej cesty III/2415 vo vlastníctve BBSK, a to najmä podmáčaním cesty a jej
konštrukčných vrstiev v prípade poruchy na kanalizačnej prípojke alebo poruchy v mieste jej
napojenia na kanalizáciu.

9. Všetky vody, ktoré budú do dažďovej kanalizácie odvádzané z povrchov spevnených plôch
musia byť prečistené v ORL a nesmú obsahovať nebezpečné a toxické látky. V zmysle zákona
o odpadových vodách, ak producent preukázateľne vypustí do dažďovej kanalizácie vody
s obsahom nebezpečných a toxických látok, prevádzkovateľ dažďovej kanalizácie môže
producenta od tejto kanalizácie odpojiť.

10. Do dažďovej kanalizácie vo vlastníctve BBSK nesmú byť odvádzané vody s obsahom
predmetov, ktoré by mohli spôsobiť upchatie, alebo poškodenie tejto kanalizácie.

11. V prípade poruchy na dažďovej  kanalizačnej prípojke, zabezpečí producent na vlastné náklady
bezodkladné odstránenie poruchy a nebude si jej odstránenie nárokovať u prevádzkovateľa.
V prípade, že pri prácach spojených s odstránením poruchy dôjde k zásahu do telesa cesty
III/2415,  producent vykoná práce spojené s odstránením poruchy vrátane spätných úprav
konštrukčných vrstiev vozovky podľa technických predpisov a podmienok.

12. V prípade kapacitného naplnenia alebo zlej funkcie odvádzania vôd dažďovej kanalizácie vo
vlastníctve BBSK a neschopnosti odvádzať vody z dažďovej kanalizačnej prípojky, si nebude
producent a/alebo vlastník nehnuteľnosti nárokovať u prevádzkovateľa kanalizácie opravu alebo
čistenie kanalizácie.
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13. Producent si nebude voči prevádzkovateľovi nárokovať náhradu prípadnej škody vzniknutej
v dôsledku dlhotrvajúcich alebo prívalových dažďov, ktoré by mohli zapríčiniť vzdutie dažďovej
kanalizácie a poškodiť majetok producenta a/alebo vlastníka nehnuteľnosti.

Článok V. 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa 

1. Odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť odvádzanie dažďových vôd do dažďovej
kanalizácie najmä z nasledovných dôvodov:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na dažďovej kanalizácii, po dobu nevyhnutne potrebnú na odstránenie poruchy,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) ak zariadenie producenta alebo spôsob odvádzania dažďových vôd je v rozpore s
dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, životné prostredie,
bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické
zmeny v odvádzaní alebo čistení dažďových vôd,
f) ak producent neumožní prevádzkovateľovi prístup k prípojke,
g) ak prevádzkovateľ zistí neoprávnené pripojenie prípojky na dažďovú kanalizáciu,
h) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na
svojej prípojke v lehote stanovenie prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,
i) pri preukázaní neoprávneného vypúšťania splaškových alebo technologických vôd do
dažďovej kanalizácie zo strany producenta,
j) v prípade neplnenia iných povinností zo strany producenta, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo tejto zmluvy,
k) ak producent nezaplatí prevádzkovateľovi riadne a včas akýkoľvek finančný záväzok podľa
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 90 dní po dobe jeho splatnosti.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknutý
producenta z dôvodu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania dažďovej vody z prípojky do
dažďovej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti alebo plánovanej údržby a ani z dôvodov,
na základe ktorých bude v súlade s touto zmluvou prerušené alebo obmedzené odvádzanie
dažďových vôd z prípojky do dažďovej kanalizácie spôsobené predchádzajúcim konaním alebo
opomenutím producenta.

Článok VI. 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy prevádzkovateľom,
c) výpoveďou producenta,
d) ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:
a) ak napriek výzve prevádzkovateľa na nápravu akýchkoľvek zariadení producenta alebo
spôsobu odvádzania dažďových vôd v rozpore s technickými podmienkami bude odvádzanie
dažďových vôd vykonávané tak, že môže ohroziť zdravie, životné prostredie, bezpečnosť osôb
alebo majetok, prípadne spôsobiť technické alebo technologické zmeny v odvádzaní prípadne
čistení dažďových vôd,
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b) ak prevádzkovateľ zistí neoprávnené pripojenie prípojky na dažďovú kanalizáciu,
c) ak producent aj napriek výzve prevádzkovateľa nezabezpečí odstránenie zistených porúch na
svojich zariadeniach alebo na prípojke,
d) ak sa producent dopustí neoprávneného vypúšťanie dažďových vôd,
e) ak producent nezaplatí prevádzkovateľovi riadne a včas akýkoľvek finančný záväzok podľa
tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 90 dní po dobe jeho splatnosti.
Odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu zmluvy je platné a účinné dňom jeho doručenia
producentovi.

4. Producent je oprávnený túto zmluvu ukončiť výpoveďou, pričom zmluva zaniká po uplynutí
trojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Producent je v takomto prípade
povinný pri vypovedaní tejto zmluvy preukázať, že odvádzanie vôd z povrchového odtoku z
nehnuteľnosti má zabezpečené a povolené príslušným orgánom štátnej vodnej správy iným
legálnym spôsobom.

5. Po zániku alebo ukončení tejto zmluvy je producent povinný na vlastné náklady odstrániť
pripojenie prípojky na dažďovú kanalizáciu a to v lehote a spôsobom určeným
prevádzkovateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti je prevádzkovateľ oprávnený odstrániť
pripojenie prípojky na dažďovú kanalizáciu sám alebo prostredníctvom ním poverených osôb a
to na náklady producenta. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že oprávnenie a záväzok
uvedený v tomto bode zmluvy je platný a účinný aj po zániku alebo ukončení tejto zmluvy z
akéhokoľvek dôvodu.

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a to v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka č.
40/1964 v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

3. Táto Zmluva zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných strán.

4. Vlastník berie na vedomie, že s vlastníctvom kanalizačnej prípojky sú nerozlučne späté aj práva
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a že táto zmluva zaväzuje každého ďalšieho vlastníka
kanalizačnej prípojky. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane
vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.

5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali
do úvahy.

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená na základe ich vôle, ktorá bola
prejavená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne. Zmluvné strany prehlasujú, že žiadna zo
zmluvných strán nekonala v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné
strany svojim vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
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7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť
originálu, pričom dva rovnopisy obdrží BBSK a dva rovnopisy obdrží producent a jeden rovnopis
obdrží vlastník.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň
druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia
ku dňu keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej
strane.

9. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, až do času, kým nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti
odosielateľovi ako nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím
dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.

10. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na
všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich
zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo
ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa
oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych
predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich
akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že
sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné
a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by
im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za
škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany
zároveň vyhlasujú, že právny úkon je urobený v predpísanej forme.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 : Zakreslenie a výpočet plôch jednotlivých povrchov z hľadiska ich priepustnosti.

V Banskej Bystrici, dňa 18.3.2022 V Banskej Bystrici, dňa 17.3.2022 

BBSK/Banskobystrický samosprávny kraj:  Producent/ Záhradnícke a rekreačné služby: 

________________________________ __________________________________ 
v. r Ing. Ján Lunter, predseda BBSK v.r PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie
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