
ZNILUYA č. Il8l20I5
uzayretápodl'a ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

čt.I
Zmlavné strany

1.

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

Korešpondenčná adresa Fučíkova 4601254,925 2l, Sládkovičovo
konajúca FrantišekRuman, konatel'

Osoby oprávnené k zastupovaniu
Osoba zodpovedná za veci

technického charakteru
Telefón
Mobil 0903 654 854
Mail: tabp.sladkovicovo@gmail.com
IČo 3623275t

IČ DPH sK2020191657
DIČ 2020191657

Zapísanáv obchodnom registri OS Trnava vl.č. 11532/T, odd. Sro
Bankové spojenie VÚn a.s.

číslo účtu IBAN: sK13 0200 0000 0013 3181 4951,
SWIFT: SI]BASKBX

Z' 
Obchodný názov BPS Juh, s.r.o.

Sídlo Sládkovičova 9,811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa Sládkovičova 9,811 06 Bratislava

konajúca Ing. Peter Nosko, konatel'
Osoby oprávnené k zastupovaniu

Osoba zodpovedná za veci
technického charakteru

Telefón
Mobil 0905 617 100
Mail peter.nosko@centrum.sk
IČo 47237716

Ič DPH sK2023477852
DIČ 2023477852

Zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
7933618

Bankové spojenie Tatra banka a.s.
čísloúčtu 292688637711100

člu
Predmet zmluvy

1. BPS Juh sa zavázuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve odoberie a následne zabezpečí
zhodnotenie produkcie kalu a ďalších látok špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy a

vznikajúcich v prevádzke ČOV StaOtovičovo: Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.

(ďalej len ,,odpad") po dobu trvania tejto zmluvy.
2. Čov staotovičovo na svoje náklady odovzdá odpad BPS Juh ( areál objektu Mraziarne

Sládkovičovo ). Vzor preberacieho protokolu tvorí prílohu č.2. Od momentu odovzdania odpadu



J
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1.

1.

2.

podra prílohy č.1. podťa predchádzajúcej vety sa BPS Juh stáva držiteťom odpadu podťa zákona
č. 2231200I Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákoro odpadoch") a zodpovedá za jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie.
BPS Juh sa zavázlje o zhodnotení alebo zneškodnení odpadu vystaviť pre COV Sládkovičovo
potvrdenie podťa platných právnych predpisov, ktorym bude dokladované zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadu predpísaným spósobom zabezpečeným oprávnenou osobou, ktorá disponuje
všethými potrebnými súhlasmi a povoleniamina zabezpečenie predmetnej činnosti.
BPS Juh je na zákJade rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Galante č.

A20I3lOI181/OtllPr zo dňa 12. 9. 2013, A2jI3ljIn%OWPr zo dňa 09. 9. 2013 a

A20I3/OI180/OřI/Pr zo día 12. 9. 2013, spósobilé prevádzkovať zaríadenía na zhodnocovanie
odpadov zaradených do kategórie: látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie; kat. číslo 02 03
04 a do kategórie: kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vód iné ako uvedené
v 190811; kat. číslo I908I2. V prípade, že BPS Juh stratí oprávnenie podťa predchádzajúcej vety
je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť.

čl rrr
Ďalšie dojednania

COV Sládkovičovo sa zavázlje, že odpady budú v prevádzke ČOV Smatovičovo zatriedené v
súlade s príslušnými právnymi predpismi.
BPS Juh sa zavázuje odobrať odpad na zákJade objednávok ČOV Staatovičovo v termínoch
stanovených v jednotlivých objednávkach, ktoré musia byť potvrdené zo strany BPS Juh, ato e-

mailom alebo telefonicky v maximálnom objeme 50 ton kalu / mesiac. Y prípade, že je
objednávka ČOV Staatovičovo doručená BPS Juh aspoň 24 hodín pred požadovaným časom
odberu odpadu, je BPS Juh povinný bez zbytočného odkladu takúto objednávku potvrdit' a termín
stanovený v objednávke akceptovať.
ČOV SmOtovičovo sa zavázťle zabezpečiť prepravu odpadu v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.

čt. ry
Platobné podmienky

Zmhlvné strany sa dohodli, že BPS Juh bude odoberať kal z ČOV Sládkovičovo bezodplatne a

teda BPS Juh nemá voči ČOV Sládkovičovo osobitný nárok na úhradu nákladov vynaložených
na prípadné zneškodnenie odpadu.

čt. v
Doručovanie písomností

Zmluvné strany sa dohodli, že akákoťvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou sa
považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom
pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým,
že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene
s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podťa čl. I tejto zmluvy. V prípade
doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese
určenej podťa čl. I tejto zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia
zdržuje. Za dei doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky
na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je nazásielke, doručovanej poštou
zmluvnej strane, preukázateťne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že ,,adresát sa
odst'ahoval", ,,adresát je neznámy" alebo iná. poznámka podobného významu, ak sa súčasne
takáto poznámka zakladá na pravde alebo v prípade doručovania kuriérom alebo osobného
doručovania aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dóvodu, že adresát nebol
zastihnutý.
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2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán uve-
dené v čl, I tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne
oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
V prípade akejkoťvek zmerry adresy určenej na doručovanie písomností na zákJade zmluvy
alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zavázuje o zmene adresy bezodkladne
písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca
nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
Zmhnné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny zmluvy
musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne.

čl vr
Trvanie zmluvy

1. Zm|lva je lzavretá na dobu určitú do 2I.12.2027 s účinnost'ou od podpísania oboma
zmluvnými stranami.
Zm|wný vzťah za|ožený zmhvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán,

odstúpením od tejto zmluvy podťa bodu 3. a 4, alebo výpoveďou podťa bodu 5.

Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoťvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto
zmluvy, ak druhá zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy a napriek písomnej výzve dotknutej zmluvnej strany nezjedná nápravu ani v

dodatočnej primeranej lehote, ktoru jej za tým účelom dotknutá zm|lvná strana v predmetnej

výzve určí, pričom táto lehota nesmie byt'kratšia než 5 dní.
Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane musí byť v ňom uvedený aj konkrétny dóvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením
od zmluvy zmluva zaniká odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Túto zmluvu
može vypovedať ktorákoťvek zmluvná strana z akéhokolvek d_óvodu alebo bcz _udanja dórqdu,
Výpovedná doba sú tri mesiace. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej

strane, inak je neplatná. Výpovedná doba začne plynút' ,prvým dňom nasledujúceho

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom
príslušného kalendárneho mesiaca.

čl vrr
záverečné ustanovenia

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych
predpisov najmá Obchodným zákonníkom.
Zm|lxné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vznikní z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej

platnosť, výklad alebo zrušenie budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podťa jeho základných vnútorných právnych
predpisov. Zmllvné strany sa zároveň dohodli, že o spore rozhodnú traja rozhodcovia určení
podťa rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu. Zmh;.vné strany sa zavázuj(l, že sa podrobia
rozhodcovskému rozhodnutiu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany závázné.
Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskór stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a ani účinnosť ostatných
ustanovení. Namiesto neplatných, prípadne.neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa

použije ptávnaúprava, ktorá, pokiať je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu
tejto zmluvy, pokiať prilzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami,
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Zmllvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli,jupodpísali.
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Pere'rl

Ing. Peter Nosko
koiatel'
BPS Juh, s.r.o.



Príloha č.1

tab. ]a

Odplata za odber a zhodnotenie (zneškodnenie) odpadu

Odplata za dodávku odpadu

Názov od.pad.u
čísto

Odpadu
Kat.

Cena za
dodávku

€/t

kaly z ČOV I90812 o 0,00€

Zmesi tukov a olejov 190809 o 0,00€

Materiály nevhodné na spotrebu o2o304 o 0,00€

tab.2
Vozidlo/činnost' Cena v €

cisternové vozidlo bezplatne
Manipulácia cisternovým vozidlom - prečemávanie ,bgzolatne

Príloha č.2



PREBERACI PROTOKOL

Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Adresa: Fučftova 4601254,9Z5 2I Sládkovičovo
lčo: zazzzlst

PREVZATÝ MATERIÁL (ODPAD)
Látky nevhodné na spotrebu a spracovanie

Kat.č.

Dátum Množstvo
om3

Podpis-
póvodca

Podpis-
BPS Juh


