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n úviilzalie o@doy.Fh v6d a pwróových v6d do verejnej kanaliácie
Podťa zákona č. 51311997 Zb. azái*lorrač. 4tr.2l2002 Z. z. o verejných vodovodoch

- ""*:* kmráizitctirch.

Zapísanáv obchodnom regisri Okresného sldrr Trnava, oddiel Sro. Možkač. 7l532lT

uzavretá medzi

hevádzkovateť:

tčo:
DIč:
tČ opH:

Bankové spojenie:

Zasrúpená.

hoducent:

tČo:

tČ ppH:

Bankové spojenie:

Zastupená:

Vodámská spolďnosť §ládkovičovo, spol. §. r. o
Fučíkova 4&n54
925 21 Sládkovičovo,

3623275l
202019l-657
sK2o2ol91657

vÚg stadkovičovo, č. ú. l3318l495tl)20}

František Rumaq konatef spoločnosti

Kamenné nam. l/A
8156l Bratislava

3l32l828

sK 7020000317

CITIBANK a.s. č.ú. 2001003800/8 l30

Ing. Miroslav FRIML, člen predstavenstva

Zapisaúv obchodnom registri Okresného zudu Bratislava I
oddiel S4 Možka číslo: 366/B



Pr€dmet e ú&tzmluv5r

Predmetom a účelom tejto zmluvy je usporiadanie vaíjomných vďahov prevádzkovateťa
verejnej kanalizácie a producmta v s*de s ptful prárrnou úpravou.

Podmienlry pre odvádza"* od*TUr*r"O vód a povrchových vód.

Producent sazav'danje do verejnej kanaliácie vypúšťať, alebo odvádzať iba:

1. Odpadové vody mierou znďistenia a množstvom zodpovedajúce
prevádzkovému poriadhl venejnci kanďiácie a COV, teda:
- splaškové (obsahuiú §pteš}y z kuchýň, kúpelhí, áchodov a pod.)

Pdpustné miery znečistenia:

ukazovatel' znďistenia Pdpustná miera znečistenia

BSK 5 ( mďl)
CHSK Cr ( mgn)
pH
celková solhosť
Tuky a oleje rastl. a živočíš. póvodu ( mďl)
Saponáty spolu (mgA)
Ortuť Hg (mýD
Meď Cu (meil)
Nikel Ni ( mg/l)
Chróm Cr |Tt (mýD
Chróm Cr IV (mďD
Olovo Pb (mg/l)
Arzén As (mďl)
Zinokzn(mgll)
Selén Se (mgn)
Kadmium Cd (mgí)
Striebro Ag (mďD
Kyanidové ióny CN (mďl)
Ropa a ropné látky (mg^)
Celková zušina (mďD
Látky usadzovatelné po 30 min. usadzovania (cm3/l)
Látky fenolického charakteru (mgn)
Teplota vody v stupňoch Celzia

1000,0
2000,0
6,8 _ 8,5
l000,0
, 55,0

10,0
0,005
0,5
1,0
0,5
0,1
0,1
o,2
2,0
0,05
0,2
0,1
0,2

20,0
3000,0

200,0
30,0
40

,/l



Miery nďistcnb sa ziďuiú rToz)orem vfi vyprÉšťaných do kanďiácie podl'a
tmhnických norhm o rytonávení roňon v6ď

Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu pdp$nú mieru znďistenia podťa čl, II
tejto znrluvy a prevádz.kovélo poriadku verejnej kanalizácte sa móžu vypúšťať do
verejnej kanalizácie ůpo ich prdčistení u producenta odpadoqých vód na mieru
zodpovedajúcu prevádz,kovému poriadku rrerejnej lraln.lizircie, alebo roáodnutiu
okresného úradu.

Vypúťanie odpadov,ých vfi do verejnej karn'lizilclle cez domové čistiarne
odpadoqých vód a žtmpy je zekízané_

Producent odpadových vM je povinný v mieste a rozsalru stanovenom prevádzkoqým
poriadkom verejnej kanaliácie kortrolovať mienr znďistenia vypúšťaných
odpadoqých vód do verejnej kanahzáste s výnimkorvypúšťania odpadov,ých vód
z domácností.

2. Povrchové vody odvádzané do vereinei knnalizácie

Zoznam tátolí, kúorých vypúšťanie do verejnd knndizácieic nepfipustné:

o Rádioaktívne, infekčné a iné lritky, ohroanjúce zdravie, alebo bezpečnosť
obsluhovateíov stokovej siete, pdpadne obyvateťsw4 alebo ktoré spósobujú
nadmerný zitpach.

o Látky narušujúce materiál stokovej siete, alebo čistiarne odpadových v6d.
o Látky spósobujúce prevádd<ové nedostmky, alebo poruchy v prietoku stokovej

siete, alebo ohrozujúce preváddnr COV.
o Horťavé, alebo výbušne láíky, pdpadne látky, }cone zrniešaním so vzduchom

alebo vodou vyvíjajú jedovaté plyny.
o pesticídy, jedy, omamné látky aáeraviny.
o soli použité v období Ánnďlndžby komlnikácií, v množstve presahujúcom

v priemere na toto obdobie 3@ mg v jednom litri vody, uličné nďistoty
v množstve presahujúcom 2ffi mg v jednom litre vody, ropu a ropné látky
presahujúce2D mgv jdnom titri vody. Tmo mrcžswo sa zisťuje tesne pred
vsfupom do stokovej siďe a ak ide o uličné rečistoty, vždy pri vyprázdnenom
koši a pri usadzovaoom kalovom priestme vstupu.

IIL
I}rčenb nn#va odvá&aných vód

Za odvádzanie odpadov,ých v6d a powclrových vfi verejnou kanaliáciou je
producent povinný prevádz}ovďefovi plať §tofu"

Určenie množstva odpadovej vody a powchovej vody odvedenej verejnou
kanalizáciou je v zmysle § 29 od§t. č.2\3),4), 5} 6),7) azistí sa:
- určeným meradlom podta osobitÉho predpizu (§ 5 písm. c) a § 8 zákona č.

|42l200O Z. z., § 3 odst. 1 a pdloha ě- 1 vytilrišky é.2l0l2OOO Z,z.)

,Á/



- ak sa ínnož§tvo odpafuvých vM vypušťaných do verejnej kanaliácie nemeria
atvgi ich len voda oMá z ver$néh rrodovoól, uró sa množstvo
vypúšťaných odpadových vód podía § 3 Vyhtá§ry lvtŽp Sn ó.397l2OO3.

- Ak nie je množstvo vMz powchového o&oku oóvádzaných do verejnej
kanalizácie merané, vypočíta sa ďrďnom daných pl6ch nehnutel'ností a im
prislúchajúcich odtokových sričiniteíov @fa druhu powchu plóch zaradených
v kategórii AažC a priemerom dthodóých znížkorných úhrnov pre danú lokalitu
podťa údajov, ktoré poskytuje pravnická osoba zabe.zpďujúca hydrologickri
a meteorologicku službu.

Iv.
Cena

Za odvádzanie odpadových v6d a vód z povnchového odtoku

Cena sa dohaduje pre daný rok k zmluve, na
záMad,e schválenej ceny Urado vo svojom
rozhodnutí.

v.
Ostatné dojednania

Vlastník verejnej kanalizíďte zuhlasí s odvádzaním odpadových vód producenta
v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
Vo veciach neupravených totlto zmluvou sa terrto pravny vďahriadi zákonom č.
442|2OO2Z. z. o verejných vodovodooh a verejných kana|iziniích a ďalšími
vš eobecne áv žuný mi predpismi.
Táto zmluva §a lza§áraod 01.03.2012 na dobu neurčitú.

V Sládkovičove 07.03.2072

Stav vodomeru k O1.03.2O12je 10 m3
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Prevádzkovateí:.
Ruman František , konatef
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