
, \ atl/z.r,.//-Zmluva č /J,//"
o odvádzaní vód z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie

uzavretá na základe zák, č. 44a2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vyhlášky
č. 397/2003 Z,z., ktorou sa ustanovujú podrobnostio meraní množstva vody dodanej verejným
vodovodom a množstva vypúšt'aných vód, o spósoóe výpočtu množstva vypúšt'aných odpadových vód
a vód z povrchového odtoku a smerných číslach spotreby v znení neskorších predpisov

článok l
Zmluvné stra4y

Prevádzkovateí : Vodárenská spoločnost' Sládkovičovo, spol. s.r.o
Sídlo : Fučíkova 4601254,925 21 Sládkovičovo
Zast.: František Ruman, konatel'
tčo : sazgzlsl
Dlč/lč DPH : SK 2020191657
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK13 0200 0000 0013 3181 495'1
Zápis v OR : Okresný súd Trnava, VL.11532lT, odd. Sro
E-mail : TaBP S ládkovičovo <tabp. s ladkovicovo@gmail. com>Ta BP
sládkovičovo

a

Producent : Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kr{a
Sídlo : Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zast,:, lng. Rastislav Noskovič , riaditel'SÚC TTSK
lCO :37847783
lČ DPH : neplatitel'
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
lBAN :SK62 8,180 0000 0070 0049 1390
Právna forma : rozpočtová organizácia zriadená TTSK zriad'ovacou listinou
C, 101 12003 Uz. Zo dňa 1 8. 1 2.2003

Množstvo odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie za rok: 26 000 m3/rok

Článok ll.
predmet zmluvv

1. Predmetom tejto zmluvy je :

a) závázok prevádzkovatel'a, že odvedie a vyčistí odpadové vody z povrchového odtoku (vody
z atmosférických zrážok) z ciest a iných verejných priestranstiev, ktoré sú v správe producenta,
verejnou kanalizáciou prevádzkovatel'a v zmysle zákona č. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch
akanalizáciách v platnom znení a v znení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon").

b) závázok producenta, že za odvedenie a vyčistenie odpadových vód z povrchového odtoku zaplatí
prevádzkovatel'ovi stočné.

2. Odvádzanie a čistenie odpadových vód bude vykonávané v súlade s nariadením vlády č.29612005
Z,z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne parametre povrchových vód a limitné



/ hodnoty ukazovatel'ov znečistenia odpadových vód.

3. Plochy, - cesty a iné verejné priestranstvá producenta, z ktorých sú odvádzané vody z povrchového
odtoku do verejnej kanalizácie prevádzkovatel'a a ich vel'kost'sú uvedené v prílohe 1 tejto zmluvy,

4. Množstvo vody z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie prevádzkovatel'a cez
dažd'ové vpusty nie je merané, a preto sa vypočíta podl'a vyhlášky č. 397l2OO3 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúšt'aných vód, o spósobe výpočtu množstva vypúšt'aných odpadových vód a vód z povrchového
odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov (d'alej len ako vyhláška
č. 39712003").

5. Spósob výpočtu množstva vód z povrchového odtoku z jednotlivých plóch - ciest a iných
spevnených plóch je prílohou tejto zmluvy. Výpočet množstva vód z povrchového odtoku
odvádzaných do verejnej kanalizácie sa na účely spoplatnenia v zmysle § 6 odst. 3 vyhlášky č.
39712003 Z. z. bude aktualizovať každý rok.

6. Predmetom tejto zmluvy nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré
Preto producent nesmie vypúšt'at'do verejnej kanalizácie. Sú to najmá obzvlášt'škodlivé látky
a škodlivé látky uvedené v prílohe č. 1. Kzákonu č.3642004Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.

37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok Ill.
Cena a platobné podmienky

,1. Cena za odvedenie a čistenie 1 m2 vody z povrchového odtoku je dohodnutá vo výške maximálnej
ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určenou rozhodnutím Uradu
pre reguláciu siet'ových odvetví pre prevádzkovatel'a na príslušné obdobie. Daň z pridanej hodnoty
bude prevádzkovatel' fakturovat' v zmysle aktuálnych daňových predpisov,

2. Producent sa zavázuje uhrádzat' stočné mesačne na základe faktúr, ktoré mu zašle prevádzkovatel'
a zaplatit'túto faktúru v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na vystavenej faktúre.

3. Úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúr prevádzkovatel'a producentom sa stanovuje 0,05 %

zakaždý deň omeškania.

4. Stočné sa na základe tejto zmluvy bude fakturovať od účinnosti zmluvy.

Článok !V.

Osobitné dojednania

1. Pri vzniku havárie sa producentzavázuje havarijný stav bezodkladne ohlásit' prevádzkovatel'ovi
atiež vykonat'opatrenia nazamedzenie následkov havárie na prevádzku verejnej kanalizácie,

2. Odvádzanie vód z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou možno ukončiť len po vykonaní
príslušných technických opatrení zo strany producenta.

článok V
závereěné ustanovenia

í. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť.a činnosť nadobúda dňom jej podpisu
zmluvnými stranami,

2, Tálo zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom prevádzkovatel' i producent obdržia po



dvoch rovnopisoch zmluvy.

3. Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy je príloha 1.

4. Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými ustanoveniami tejto zmluvy a na znak
súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

V Sládkovičo u" an"/Š.,ť; lOt í-

Za prevádzkovatel'a :

V Trnave dňa /f q }o/r

Za producenta :


