
uzavretá medzi

Dodávatel'om:

Odberatel'om:
(producentom)

V zastúpení:

DlC:

lC DPH:

2020191657
sK20201 91 657

Elektronická adresa: tabp sladkovicovo@gmail.com
Kontaktné údaje: Te| číslo: 317 805 742,903 654 854

čl. l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

|.í, dodávka vody z verejného vodovodu
|-' odvádzanie odpadových vód do verejnej kanalizácie
, ', odvádzanie vód z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
1- : odvádzanie odpadových vód z iných (vlastných) zdrojov do verejnej kanalizácie

čl. ll
Špecifikácia odberu / produkcie

Adresaodbernéhomiesta/produkcie: Košútska,S!ádkovičovo

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s, č účtu: 000000_1331 81495110200
SWlFT/BIC: SUBASKBX lBAN: SK13 0200 0000 0013 31B1 4951

Registrovaný: OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č . 11532lT
Adresa na zasie|anie faktúry. Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spo| s r o , Fučíková

4601254, 925 21 Sladkovičovo

30007-961 5-0
89345862

osTATNí

Technické číslo odberu:
Evidenčné číslo odberu:

Účel odberu vody:

Spósob určenia množstva dodanej vody ,;| vodomérom
verejným vodovodom: ?=i 

smernými číslami

Spósob určenia množstva odpadovej vody vodomerom
odvedenej do verejnej kanalizácie:

Množstvo odoberanej vody v m'/rok:

Fakturačný cyklus:
Druh prevádzky:

Počet prevádzkových dní v roku: 365
Druh odvádzaných odpadových vód: i-- splaškové

:, prietokomerom producenta

:: 

' 
odborným výpočtom dodávatel'a

2000
Polročný
38.'l1.0lZber iného ako nebezpeěného odpadu

c /J /2r/y
ZMLUVA é.: 311000037í43
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vód do verejnej kanalizácie

Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra
Odštepný závod Galanta
P.Pázmany a 4,927 00 Šaťa
lng. ťubomír Fraňo
vedúci a riaditel' odštepného závodu

lčo: 36550949
olč: 2020154609
lč optt: sK2020154609
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s č účtu: 000027-000220213210200

SWlFT/BIC: SUBASKBX lBAN: SK40 0200 0000 2700 0220 2132
Slovenská sporitel'ňa, a.s. č účtu: 000000-0233888522l 0900
SWlFT/BIC: GlBASKBX !,PnN: SK17 0900 0000_ 0002 3388 8522

obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel. Sa, vložka č : 10193/N

Obchodné meno: Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s r.o.
Sídlo: Fuěíková 4601254, 925 21 Sládkovičovo
Vzastúpení: FrantišekRuman,konatel'
lčo: 36232751

Pracovná doba: 24 hod/deň



technologické

Producent móže vypúšt'at' odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podl'a
jed not|ivých zdrojov takto :

Oznáčenie z.droja ms/rok m3/deň l/s
Verejný vodovod ,9 , 0,000 , 9,900
lné (vla,stné)zdroje vody 9 0,000 0 999
Vody z povrchového odtoku 0 0,000 0,000
cELKoM o o,ooo o,ooo

Rozloha plóch pre výpočet množstva vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:

:;i:iJ"*u 
uo'" popis plochy súčinitel' Vel'kost'

odtoku plochy v m'

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšt'aných odpadových vodách:

Ukazovatel' od do

mgfl max mg/l 9/s kg/deň ťrok

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlieuanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodove,1 vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšt'aných odpadových vód móže byt v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximá|ne 40 'C

Kontrola limitných hodnót znečistenia vo vypúštanych odpadových vodách,
Miesto odberu vzorky:
Druh vzorky:

Spósob vykonávania kontroly:

čl. lll
Gena a spósob úhrady

1, Cena za 1 m' vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako a1 za 1 m' odvedenej odpadove1
vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v sú|ade s osobitným právnym predpisom
Aktuálna cena za vodné a stočné je zverejnená na internetovej stránke dodávatela a je
aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnostijej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom
DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov

2, Odberatel'/producent sa zavázuje uhrádzat' vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích
faktúr.
,l prevodným príkazom

: inkasným príkazom
, : poštovou poukážkou na účet

čl. v
Osobitné dojednania

čl. v
záveteéné ustanovenia

Táto zmluva je uzavretá na dobu:
, , určitú do
,x,neurčitú
Neoddelitel'nou súěast'ou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z
verejného vodovodu a odvádzania odpadových vód verejnou kanalizáciou (d'alej len ,, VZP"),
pričom odberatel'/producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a
súhlasí s nimi v celom rozsahu

3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednost' pred
ustanoveniami vzp,

4. Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami

2l3

1,

2.



5. Zmluvu je možné menit' v písomnej forme dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán Dodatok sa nevyžaduje pri zmene identifikačných údajov zmluvnej
strany (zmena obchodného mena, adresy, korešpondenčnej adresy, bankového spojenia,
kontaktných údajov a pod.), kedy postačuje písomné oznámenie jednej zmluvnej strany
doručené druhej zmluvnej strane.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikalú všetky s
odberatel'om/producentom doteraz uzavreté zmluvy, ktonich predmetom je dodávka vody z
verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vód do verejnej kanalizácie na odberné miesto
špecifikované v čl. ll tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam
porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u a zavázujú sa ju dobrovol'ne plnit', čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Šali, dňa 22.08.2014
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František Ruman
konatel'

Vodarenská spoločnosť Sládkovičovc
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Ičo: ss zsz zsl íč Dl,;*: §K2020191657
Bank, sp, VÚB Galanta, č. ťrčtu: 1s31814961/0200
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