ZMLUVA

na odvádzarrie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizicie
Podla zákona č. 513/1991 Zb. azákorlač.44212002Z. z, o verejných vodovodoch
a verejnj ch

kanalizáciách.

uzavretánredzi
Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučíkova1601254
92521 Sládkovičovo,
36232751, tČ opH sK202019|657,

Prevádzkovatel':

rčo

OSTROŽANSKÝ PETER

Producent:

Predmet a účelzmluvy
Predmetom a účelomtejto zmluvy je usporiaďanie vzájomných vzťahov prevádzkovateťa
verejnej kanaLizácie a producenta v súlade s platnou právnou úpravou.
II.

Podmienky pre odvádzanie odpadových vód a povrchoqých vód.
Producent sazavázuje do verejnej kanalizácie vvpúšt'at'. alebo odvádzaí'iba:

1. Odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce
prevádzko\,ónnu poriadku verejnej kanalizácie a COV, teda:
- splaškové(obsahujú splašky z kuchýň, kúpel'ní,záchodov a pod.)

Prípustné miery znečistenia:
ukazovatel' znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( mg/l)

pH
celková soťnost'
Tuky a oleje r,rstl.

Prípustná miera znečistenia
1000,0

2000,0
6,8
a

živočíš.póvodtr ( mg/l)

Saponáty spolu (mg/l)

-

8,5

1000,0
55.0
10,0

Onuť Hg (mg/l)
Meď Cu (mg/l)
Nikel Ni ( mg/l)
Chróm Cr III (mg/l)
Chróm Cr IV (mďl)
Olovo Pb (mgll)
ArzénAs (mg,l)
Zinok Zn(mgll)
Selén Se (mg/l)
Kadmium Cd (mg/l)
Striebro Ag (mg/l)
Kyanidové ióny CN (mg/l)
Ropa a ropné 1át§.(mgll)
Celková sušina (rn g,'l)
Látky usadzovateťné po 30 min, usadzovania (cm3/1)
Látky fenolického charakteru (mg/l)
Teplota vody l, stupňoch Celzia

0,005
0,5
1,0
0,5
0,1
0,1

o)
2,0
0,05
0,2
0,1

0,2
20,0

3000.0
200,0
30,0
40

Miery znečistenia sa zist'ujú rozborom vód vypúšt'anýchdo kanalizácie podl'a
technickýeh noriem o vykonávaní rozboru vód.
Odpadové vody,, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podťa ěl. II
tejto zmluvy a prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sa móžu r,ypúšťaťdo
verejnej kanaliz.ácie až po ich predčisterríu producenta odpadových vód,ra mieru
zodpovedajúcu prevádzkovému poriadktr verejnej kanalizácie, alebo rozhodnutiu
okresného uraclu.

Vypúšťanieodpadových vód do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne
odpadoých vód ažllmp1, je zakázané.
Producent odpadových vódje povinný v mieste a rozsahu stanovenom prevádzkovým
poriadkom verejnej kanalizácie kontrolovat'mieru znečistenia vypúšt'aných
odpadových vód do verejnej kanalizácie s výnimkou vypúšťaniaodpadových vód
z domácností.

2. Povrchovévody odvádzané do verejnej kanalizácie
Zoznam látok, ktorých rypúšt'anie do verejnej kanalizácie je neprípt r:tné:

o

Rádioaktívne , infekčnéa iné látky, ohrozujúce zdravie, alebo bezpečnosť
obsluhovatefov stokovej siete, prípadne obyvatefstva, alebo ktoré spósobujú
nadmertrý- zápach.

a
a

o

a

Látky nlrrušr.rjúce materiál stokovej siete. alebo čistiarne odpadových vód,
I-átky spósobujúce prevádzkové nedostatky, alebo poruchy v prietoku stokovej
siete, alebc ohrozr.f úce prer,,ádzktr ČOV.
Horl'avé, alebo vý,bušnélátky, prípadne látky, ktoré zmiešanímso vzduchom
alebo vodorr vyvíjajújedovaté plyny.
Pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny.
Soli pcrtržlitó v obclobí zinrllej údržbykomunikácií, r, nrnožstve presahujúcom
v priemere na toto obdobie 300 mg v jednom litri vody, uličnénečistoty
v množstve presahujúcom 200 mg v jednom litre vody, ropu a ropné látky
presahtriúce 20 mg 1, jednonr litri vody. Toto mrrožstvo sa zist'uje tesne pred
vstupom do stokovej siete a ak ide o uličnénečistoty, vždy pri vyprázdnenom
koši a pri usadzovacom kalovom priestore vstupu.

II I.

Určenie množstva odvádzaných v6d
Zaodvádzanie odpadových vód a povrchových vód verejnou kanalizáciouje
producent povinný- prevádzkovatel'ovi platiť stočné.
Určenie množstva odpadovej vod1, a pol,rchovej vody odvedenej verejnou
kanalízáciou je r zmysle § 29 odst. č.2).3).4).5). 6). 7) a zistí sa:
- určeným nreradlom podl'a osobitr'ého predpisu (§ 5 pism. c) a § 8 zákona č.
ru2l2a(l0 Z. z.. § 3 odst. 1 a príloha č. 1 vyhlášky č, 21 012000 Z. z.)
- ak sa nmožstvo odpador,ých vód vypúšt'aných do verejnej kanalizácie nemeria
a tvorí ich lerr voda odobratá z verejnélro vodovodu, určísa množstvo
vypúšťaný,chodpadov)-ch vód podl'a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 39712003.
- Ak nie je množstvo v6d z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej
kanalizácie nterané, vypočítasa súčinomdaných plóch nehnuteťností a im
prislúchajúcich odtokol,ých sťrčirritel'ovpodťa druhu povrchu plóch zaradených
v kategórii A až C a priemeronr dlhodobých zrážkových úhmov pre danú lokalitu
podťa údajov, ktoré poskl,tuje právrrická osoba zabezpečujúcahydrologickú
a meteoro] o gickú službu.

IV.
Cena

Za oňládzanie odpadolých vód

a vód z povrchového

odtoku

Cena sa dohadtrje pre daný rok cenovým dojednaním, ako príloha k zmluve, na
základe schválenej ceny Uradom ple reguláciu sieťových odvetví vo svojom
rozhodnutí.

v.

Ostatné dojednania

1. Vlastník verejnej

kanalizácie súhlasís odvádzaním odpadových vód producenta
v súlade s vyššieuvedenými podmienkami.

2.

3.

Vo veciach neupravených touto zmluvou

sa tento právny

vzťahriadi zákonom
44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejnýchkanalizáciách a ďalšími
všeobecne záv ázný mi predpi smi.
Táto zmluva sauzatvára na dobu neurčitú.

VSládkovičove 12.10.2011

Prevádzkovatef:..

Ruman František , konateť

ě.

Stav vodomeru od dátumu napojenia je 84 m3

Producent:

