
ZMLUVA č.97l20I5
o yypúšťaní splaškových vód do ČOV v Sládkovičove

medzi

Zm|uvné strany:

POSKYTOVATEÚ:
Obchodné meno: Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s r.o.
Sídlo: Fučíkova uI. 4601254,925 21 Sládkovičovo

Právna forma: Spol. s r.o.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava

Odd. Sro, Vložka číslo: íI532lT

Štatutárny orgán: František Ruman, konateť spoločnosti

tČo: 362327 5I
tČ opH: SK2020191651
Bankové spojenie: VÚn a.s.

Číslo účtu: IBAN SK13 0200 0000 0013 3181 495I
BIC: SUBASKBX

/d'alej len,posky tov atel"' l

OBJEDNAVATEI:
Obchodné meno: Ruman František,Yývoz odpadovej vody
Sídlo: J. Dalloša I3]0l2,925 2l Sládkovičovo

Právnaforma: Fyzickáosoba - Živnostnft
Registrácia: č. ZR 202-77 4

Štatutárny orgán: Ruman František
tČo: 32355602
tČ opH: SK1027029355
Bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu IBAN: SK37 O2OO 0000 0001 9744 II32

BIC: SUBASKBX
/ďalej len,,obj e dnáv atel" l



článok I.
PREDMET ZI§ILUVY

1. Poskytovateť sa zavázuje vykonať pre objednávateťa kompletné čistenie
odpadových vód vo vopred dohodnutom množstve, minimálne 1 deň
vopred, formou telefonického dohovoru.

2. Poskytovateí zabezpečí odvádzanie odpadových vód vlastným
kanaltzačným zberačom do recipientu Dudváh.

3. Objednávatel zabezpečíprívod odpadových vód ao ČOV poskytovateía
služby v Sládkovičove vlastným fekálnym vozidlom. Objednávatef bude
príváďzať odpadovú vodu v maximálnom mesačnom objeme J0 m3,
podťa bodu 1 č1. 1 zmluvy. Prípadné zvýšené množstvá odpadovej vody je
potrebné konzultovať s konateťom spoločnosti.

4. Maximálne znečistenie odpadovej vody: Bsk5 = max .1200 mgll,
Chsk5= max. 1600 mgll, pH = 8, ropné látky = g.

5. Za prekročenie hodnót znečistenia odpadových vód bude poskytovateť
služby uplatňovať voči objednávateťovi sankcie podťa zákona o vodách.

článok II.
úHnan AzL črsrpNrB

1. Do výšky zmluvného objemu čistenia odpadových vód bude poskytovatef
fakturovať objednávateťovi náklady spojené s čistením a oďvádzaním
odpadových vód vo výške 1,05 €/m3 + DPH.

2. Poskytovateť si vyhradzuje právo zmeny ceny, pokiať príde k zvýšeniu
vstupov energií. Nová cena bude prerokovaná so zmluvnými stranami 10
dní pred začatím ďalšieho štvrt'roka.

Článok III.
spÓSoB ÚHnnoy

1. Faktúry bude poskytovateť predkladať objednávateťovi mesačne do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca.

2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Pri nedodržaní
termínu splatnosti faktúr objednávateťom, móže mu poskytovateť účtovat'
úroky z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonnka.

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náIežitosti uvedené v tejto
zmluve, objednávatel má právo ju vrátiť poskytovateťovi na doplnenie-
prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením opravenej
faktúry obj ednávateťovi.



4. Na právnevzťahy osobitne neupravené sa primerane vzťahujú
ustanovenia Obchodného zákomtka a predpisy upravujúce odvedenie
odpadových vód do verejn ej kanalizácie.

Článok Iy.
ZÁVBnBČNB USTANOVENIA

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými
stranami a je lzavretána dobu neurčitú.
V prípade preukázateťných zmiel v texte zmluvy bude táto skutočnosť
predmetom písomného dodatku k zmluve. Dodatok bude podpísaný
oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach. Objednávateí aj

poskytovateť obdrží jedno vyhotovenie.
Zml:uvné strany móžu zmluvu vypovedať písomnou formou. Výpovedná
lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po jej doručení.
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