
ZMLUvA č.3712016

rr prQv{dzknvaní a poskytovaní služte.h nltvlqhcieh
s prevádzkou vodárenskoj infraštruktúry

stavieb spolufinancovaných z prostriedkov EťI a Šn Sn

,,Kanalizácia a ČOV Sládkovičovo"

uz.awetápodla
§ 269 ods. 2 Obchodného zÁkonníka číslo 5l3ll991 Zb. v zneni noskorších predpisov,

azfukonaéislo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kmaliácihch,
v znení nnskorších predp.isov

(ďatej lon,,Zmluva")



l. vlnshtíkrllrr:
so sídltxtr:
zastírpcnó
tČo:
Dl(\:
bankové spojenic:
čís]o účtu:
tel./fax..
e-nlail:
(ďatei len *Vlastníť'

ť'nS'i' |. - Všerltlt.t,lt{, ttslttntlveltitt

č]lrinok l.
Zmluvué str**y

Mtlsltr slrlrlkllvičrlvrl
925 2l Slítdktlvi&lv<l
lng, Anlttn Szabt5 plittt/t(tlr tttcslil
00306l77
202l0ob74:b
Vt,ttl a s., ptllločka Sllldkovičovtr
ltl()z1l- |32n2000
03l17842í135
slad kovi covo@sladkovi covo. sk

v prlslu-šnom grrr me tickom. tvarc)

l. Prevádzkovatel'om:
so sídlom:
zastipená
lCO:
olčltČ opH:
registrácia v OR:
bankové spojenie:

Vodárenskri spoločnos1' spol. s r.o. Slárlkovičovo
925 21 Sládkoviičovo, Frrčikov a 4601254
Franlišek Ilurnan, konatcl' spoločnosti
3.623Z:75I
2020191657
OS Trnava VL.l l 532n, odd. Sro
VÚg a,s,, pobočka Sládkovičovo

1.

číslo účtu: l33l8l49510200
tel./fax.: 0311784 5742
e-rrraiŤ:, túp.stadkovicovo@grnai*,com,
(d'alej len ,,Prevádzkovatel"' v príslušnom gramatickom tvare)

d'alej spoločne označovaní aj ako,,Strany" alebo ,,Zmluvné strany"
v pdslušnom gramatickom tvare

ČUlrola
úč"t Zmlo.ry

Účelom tejto Zínluwje vymedzenie vzájomných práv a povinrrostí Vlastníka aPrevádzkovateí4 najmá
v súvislosti s prevádzkovarúm a údržbou ČOV a kanatizácie a súvisiacich zariadeni definovarrých ďalej
v tejto Zmltlve ako Infraštruktur4 s cieťom zabezpeěiť plynulý pdjem, odvádzanie a čistenie
odpafu+nýah vód oé obyn*ate1?o.v a ostatr+ýeh s*bjektov v oblmti. lr+&ašt+utŤí+y vo
vlastrríctve Vlastník4 údržbu a opravy Infraštnrlctúry a rozvoj vodárenskej Infraštruktury vo vlastníctve
Vlastníka a postupne tak zlepšovať poskytovarré služby Producentom, ěo do množstva a kvality a
dosahovať kvalitu vlpúšt'arria odpadov,ých vód v súlade s prármymi predpismi Slovenskej republiky a
pravidlarni a legislatívou Európskej únie.
Vlastrúk Infraštruktury má zhljem prenechať Infraštruktúru do prevádzky Prevádzkovateťovi, aby ju
tento užvat apreváďzkoval v súlaďe s vere.Jnýmzáujmom atouto Zinluvou,
Prevádzkovateť je odborníkom v oblasti prevádzkovania verejnýchkanalaácli a držitetom potrebných
oprávnení na ýkon tejto čirrrrosti.
Predmet zrnluvy nebol predmetom Verejného obstarávaniavzhtadom na skutočnosť, že zaKadateíom a
1ů0 % v}astníkorn prevádzkovateťa Vod:írerrskej spoločnosti spot. s r,o. Sláďkovičovo je tvíesto
Slá-dk_oviěovo, Vá]]adom na skut_oúrosť, žo Súdrry dvot Euopskej úrúe r.l r:oz_sudku Teckal rtan_ovLl dve
kritériá, za splnenia ktoých nepodlieha vzťah nedzi verejnýrn obstarávatel'om a právnickou osobou,
ktorej chce tento zadat' zákazkll, postupom podl'a prármych predpisov Európskej únie pre verejné
obstarávanie Dr"ekritéria súdneho dvoru EurópskeJ únig.
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. \,L:lcjrrý ttlrslitl,;iv;llcl'vyk()ll;ivit ltlttl lrlrrltl ;lt,;ivtlickt)tl rlsrllltttr ktrrtltrlltt tllltlrlllrrti kttltlt,tllr-,.

klrlr,ťt vykrlrrlivit llirtl vlitslrlýltti rltglrrrizrrčlrýrrli zlrržkltttri, il súčilsllc
o llilrl;ll,ávrricliťr tlstllxt vylitlrriivlr;lrltIslltlrrír čitsl'svtljiclr čitttttlsl i 1lt,c vor,c.ittúlttl tllrslitr'/tvitlcl';r,

ktorý .ju. v[a.s[tti ;r kon,l.t olrrjc,
v lltkllttt 1lr,ílxr<lc tttťlžc vorc_irlý tlllslltrlivlrlcl'zittlitl'zlikltzkrr 1lr iittltrl lc.jl<l 1lriivrricku,j tlstllle

ť'lrlnrlk 3.
Vylrrt tlzr:nic ;ltl.jnttlv

l. l]r,a účely le,jtcl Zrr,lluvy n,rqjri uvedcrré výtiuzy ir |xlil,tly ulrsletltlvný výirniu,t,r:

lnfraštruktrirn: lnliašlruklílra _ic sírbtrr vccí ttcvylrnulnýclr prc poskylovalric služicll
spqcllýclr s ttakladattíltt s odpad()vou vodou, vrálanc l)ozclnkov, brrdttv,
:;llo_jov n zarilltletti charalilcrrr vod/rrclrskýclt zariadeni, Katlalizácií it čistiarlrí
tldpadových vód, a irlc_i inííašlruktúry alcbo zariadcni, ktorych Vlasínikolrl.jc
Vlastnik, a ktorych z,oznarn tvori'prílohu č. l tc.ito 'Zmluvy,

Súbor objektov azariadeni, vrálanc všetkých konštrukčných súčasli
integrovaných do sicte (napr. šaclrly, odtoky), ktoré slťržia na odvádzaltic
odpadových vód, od stavby šaclrly, rcsp. lrranice pozemku Producenta po
zauster:ie do tecipienía

I(analizácia:

Verejná kanalizácia: Kanalizácia slúžjaca verejne_j potrebe na hromadné odvádzanie odpadových
vód urnožňujúca neškodrrý príjern, odvádzanie a spravidla aj čiste nic
odpadov,ých vód. Všade kde sa v Ztnluve uvádza pojem Kanallzácia má sa nit

rnysli aj Verejná kanalizácla.

prevádzkovanie: Prevádzkovaním sa rozumie najmá:
a) pdjom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody,
b) zabezpečenie a vykonávanie odberov a rozborov vzoriek odpadových

vód v súIade s právnymi prepisrni,
c) obsluárá, údržbová a opravarenská činnosť, vrátane odstraňovania

havarijných poruch, dispečingu, pohotovostnej služby, likvidácie
odpadov, všetko v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpisrli,
vodohospodrárskymi rozhodnutiam| hygienichými aprevádzkovýrni
predpisrni aporiadkami vzťahujúcimi sa na infraštrukfurny majetok
podťa tejto ZrŤilu\y,

d) meranie množsfva odvedených odpadoých vóď
e) vedenie prevádzkovo technickej dokumentácie vzťahujúcej sa na

čirrnosť prevádzkovateťa

D vedenie účtovnej a ekonomickej agendy, predkladarrie prehťadných

ýsledkov hospodrárenia vďahujúcich sa k činnosti Prevádzkovatela
podťa tejto Zmluvy,

g), vedenig vodopravnej azrnfuvnej óokumerrtacire vďahu3uce1 sa k
prevádzkovanej Infr aštruktúre,

h) zabezpečenie dodávateťských vďahov s Producentrni pripojenjani na
kanalizačnú sieť.'

Investícia: investíciou sa rozumie všetko nad rárnec Opráv a Technického zhodnotenia.
Označuje najmá výstavbu a budovanie nov,ých zarjadettj, ktoré svojou
povahou alebo účelorn r.rróžu byť začlenené bezprostredne do Infraštruktury.
Investície sú realizované v sulade s touto zrnluvou nanaklady vlasíníka.

Technické zhodnotenie: Technickým áodnotením sa rozumejú qýdavky na dokončené nadstavby-
pnístar,ty a stave$né úpra+y, re]<onštrukcie- a modenrizásie- Inftaštr,ulrťrry,
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|)|,ovyšlliúc0 rt .jr;tlrttlllivclttt ttt:t jclkrt l 70() -f v írltrllc zlt ztllllitlvitcit: <llltlllllic,
t,caliz.rlvlttró v súllrtlc s l()tll() Ztttlttvtttt rra rr/rklirtly Vlllsltríkll

tJr:čitó výdrrvky sa slá.vljri tccltrtickýrlt zbeltllrrltcttittr zrt súčrrsrrólro spLrrcrliu
týclr ltl 1ttldttr iotltlk :

o icic tt výtllrvky vynaltlžcrró rrrr vyššic uvctlctló lilrlrry tltrk<lrrčcrrýclt ztttictt
lliI veci (nlttlsltvlrit. ;ll isl:tvllit. slltvolllt1l ít;lt,itvir. lcktlttšll tlkciit.
ttttttlorrl izlicia)

o cr:lk<tvlt sllllra lých1o výdavkov na _jccltttlllivtlttt lrrir jclku v.jodlltlltl
zclatlovflctrtn ol>dol>í trlttsí 1lrcli,rtlčit'zltlitlttotll stfllx)vcllťl čiastktr l ru(l,-€:
alcbo a.j tttcttc_iako l 700.-€, ak sit lak Vlastlrík rna.jclku rtrzlttrclltc.

Nadstavlrami sa rozunlcjú takó zl,llcny dtlk<lrtčcnýclr slavicl;, ktoryrrli sa

stavby zvyšu.iú (§ l39 ods. 4 zá:kona č. 50/l9'16 7,1l, v zrlcltí lreskoršiclr
predpisov, d'ale.j len ,,stavebný zákon").

Prístavbami sa rozutlejú také zlnc|ly dokorrčcných slavieb, ktorynri sa
stavby pódorysne rozširujú, a ktoré sú navzájoln prevárlz,kovo spo_jené s
dotera.jšou stavlrou (§ l39b ods. 4 slavebrrélrcl zákorra), Za príslavllu sa
nepovažuje taká stavb4 ktorá nic .jc s póvodtrou stavbou prevádzkovo
prepojená. V takomto pripade ide o sanostatnú stavbu.

Stavebnými úJrravami sa rozume_jú také znreny na dokorrčellýclr stavbách,
kton_rmi sazacllováva vonkajšie pódorysné a_| výškové ohralričcnie stavby.
Stavebnýnri úpravarni sa rozurnejú najrná, prestavlry, vstavby, podslzrlrró
zlrneny vnútonrého zariadeni4 podstatrré zmeny vzhl'adu stavby a po<l.

Rekonštrukciou sa rozrlnejú také zásahy do rnajetku, ktoré majú za násle-
dok:
o zmenl jeho účelu,
o kvalitatívnu anenu jeho výkorrnosti a]ebo technických parametrov (§ 29

ods. 4 zákonao dani z pdjrnov)
Zrnena účetu ustavieb. (ateda qj technického. zhod,notenia} j,e podmieneruí
(viď. aj § 85 stavebného zákona) existenciou zmeneného kolaudačného
roáodnutia (ak je zínena v užívaní spojená so znenou stavby) alebo
rozhodnutím stavebného úradu o zlnene v lžívuli stavby (ak zrnena v uživani
nie je spojená so zmenou stavby). Vál'adom na to, že rekonštrukciou sa
podl'a § 29 ods. 4 zákona odani zpríjmov rozurnejú lenzásahy do majetku,
za rekons-truf<ciu pri n,nene účefu užívania stavby ateďa technic§im
zhodnotením, je len taká nnena účelu stavby, ktorá prináša zásahy do
majetku.
Určujúcirn znakorn pre rozlíšenie výdavkov, či ide o ýdavky na nevyhnutnú
údržbu alebo ýdavky na znenu technických paíarnetrov, ktoré sú
technickým áodnotením, je zrnena typic§ých vlastností majetku, Za zmenll
technických parametrov nemožno povžovat' zámenu použitého rnateriálu pri
dodržaní j eho porormatelhých vl astností.

Modernizáciou (5\ 29 ods. 4 zílkona o dani z prijrnov) sa íozunie rozšírenie:
o vybavenosti alebo
o použitelnosti rnajefl<u

o také súčasd ktoró póvo.dný majetok neo,bsahoval, pričonr tvoria
neoddelitelhú súčasť majetku.

M pojrnom vl-baveiiosť sa obv1,,kle roztnnie pdslušenstv-o veci (§ 12t
Občiarrskeho zákonníka) alebo súčasť veci (§ 120 Občianskeho zákonníka),
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|'trtl vylrltvr-:ltttsliltt rrl'čilólrtl ltlitjclktl sit trlzttltttliíl ltitjltlli 1tl,i<l;tvltú z:tl,iit<lclri;t,

;ll,islt,tl jc, 1lcr iíúrrlc ;ltlčilitčtrvú vylrilvcrric, 1llrlslr ictlky a ;ltlrttricky, kltlló
1lr islx"lstlllrt jťl voc l,()zši 1,1l jírci r tl lrt<lžlrtlsl i lrlrr ).
lltxšjlcltíln pcružilcl,rrosíi sa rctzuttt-ic rttzšjrctlic vlastlrtlsli rrlticlku s
ttltslotltttrtr sclrtl1llttlstirtr 1lt-ctltrtcltr 1llrril'viitc írčr:lrlv itlclltl rtlzšilrljúci rrž
existr|úci účcl.
'|'cohrlickýllr zlto<ltl<llclliltt nitl sti vý<lirvky (luiklarly) tlil ()pl,ilvy

()Jlrrlvtlu s{t l,()ztllllic tltlsllállolrie čiasltlčllélrtl íýzickólro optltrcbovitttitr alclltl
pošktlrJcnia ma_ictku za účcltrrrr .iolttl rrvcrJcnia rJtl predchádza_iúcclttr al,cbtr
provádzkysclrtlpIréIr<l st:tvu. ()1lravy sťr rcalizovanó v sirladc s ltlttltl Zlttlttvtltt
na náltlady Prevádzkovatc|'a. 7.a opravy sa považu.jú takó zlncny vyvolanó
fyzickým opotrcbovalríln (pozv<;l'lrýnl proccsoll,| prirodzenélto starnLrtia)
alcbo poškodenírn (ednolazový výninročný proces z;'ližu.júci hodnolu
rnajctku), ktoré lro vtacajú do prcdchádzajúccho stavu. Opravou teda
nedochádza k zlnenc technickýclt parantctrov, účclu použitia a alti k zvýšcniu
výkonlrosti. Opravou sa majetok uvcdie do póvodného stavu. v akonl sa
nachádzal v čase jcho obslarania, zamedz,ujc sa vzniku poškodenia,
zabezpcču_ie sa plynulost' a bezpečnosl' používattia tnaletku, a l<l i na;rriek
zabudovaniu kvalitativne nových prvkov, ktoré však neovplyvňujú
výkonno_st' a spóso,b vyuáúa majetku,

Udržiavacie práce, na ktoré sa podl'a §l39b ods. 14 stavelrného zákona
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohláscnie, sa považujú za opravu stavielr,
sú to udržiavacic prácc. Udržiavacílni prácalni sa má lcda spornaliť íýzickó
opofi,ebovanie a predchádzat' jeho následkom a odst,aňujú sa drobnejšie
zalatJy.l<lt o bežné udtžiavacie práce tůo
- opravy fasád, opravy a ýrnerra stl,ešnej krytiny alebo powchu plochých

striech, výnena odkvapových žl'abov a odtokových zvodov, opravy
oplotenia a výmena jeho častí, ak sa nemeni jeho tras4

- opra\y a výtnena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmá
vnútorných pnečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, komínov,
dved schodišťq

- ídržba a opfavy teclrrúckého, energetického alebo teclurologického
r.ybaverria stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa t}m zásadne nemení
jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhoršuje lplyv stavby,
na okolie alebo životné prostredie, najmá v,ýmerra klirnatizačného
zanadenla, v,_1i,t'aha.vykuovacích kotlov atďi,es a vnutor:nýclrrQzvodov,

- výmena ziaďovacich predmetov,
- rnaliarske anatieraěské práce.
Ak však práce charakteru opráv (udržiavacích prác) vykonané na majetku sú
vyvolané napr, stavebnýrni úpravami alebo rekonštrukciou, rnodernizáciou,
ktoré sú techniclaým zhodnotením, potom aj náktady na takéto oprar,y sú
súčasť]ou tectrnickeho z.Mnotenia.
Prevádzkovatel' je povinný zabezpečovať Opravy aUdržiavacie práce s
odbonrou starostlivosťou talg aby rredošlo k neprimeranérnu opořebeniu
Infraštruktury.

Účelom obnor.y je obnovenie alebo zlepšenie stavu existujúcich objektov
Verejnej kala]izácie prostredníctvom opatrení uvedených v plráne obnoly
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplacovaného podía zikona č.
44212002 Z.z. o verejnýci vodovodoc.h a verejných kúalizásiách a o znrene
a doplnení zákona č. 2761200I Z.z. o regulácii v sieťoých odvetviach.
v zrrení neskorších predpisov.

Obnova:
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I)rorluccn(:

Osoba:

Stočnó:

PrevÁdzkoqý Jroriad o k:

Cena:

Bežné prevádzkové
poďmien[ty:

Iryzickii tlstllllt itlellltt 1lrítvrlickii ostlllir, kltlrli lrtti ttzltlvtlrcttít ztlrlttvtt tl
odv:itlzirrlí tl<l;llttlttvýclr vód s l)l,cviitlzktlvttlcl'ttltt Kltrlitlizlicit: lt klrllti vyltílšl'ir
tldlxttltlvó vtltly tltl Vcrc.jrre,j kltrlitl iziicic

l 
lyzi ck:i tlstlllll it l cllo 1rrirvl r i cl<ri tlstrllit

[']ltracla l)rotlttcortlit zit rltlviitlzitltic, ;rr,í;xttlrro zrtcšk<ltlllr:ttic odllirdllvýcll vótl.

tlznaču.jc pr-cviidzktlvý ;ltlriadok Karlaliziicic lvoriaci lrrfl,rlšll,uklúr,u v ztttyslc
príslušných právnych,prcdpixrv a, l,echlrických tltx,ielt,l rchv/rlcIlý vla,slIlí,kcrt,r.t,.

Označuje cetlu zit tldvc<loltie a čistcrric otlpadovej vody, kttlrá sa slall<rvttic tra

základe predpi sov rr prav uj ír ci ch ccnov ú regrrl ác i u.

Štandarďná úrovcň služby, ktoró sú dóvodnc vyžadované od prcvádzkovatcl'a
obdobného zariadenia ako je lnfraštruktúra, ktorý plni svoje poviltltosti rta

úrovni schopnosíi, slarostlivosti, opalr-nosti, prezieravtrsti a skírscnosli.
dóvodne vyžadovarré od skúsenélro prevádzkovatel'a v súlade s 1cclrnickýrrri
lronnalni, právnyn i preclpi sm i a prev ádzk ovým poriaclkom.

Dohodnutá cena mcdzi Prevádzkovalel'onr a Vlastníkoln za prevádzkovarrú
Infraštruktúru v súlacle s touto zmluvou.

l

Odplata:

ČnSŤ II. - Predm et Zmluvy a práva a ;lovinnosti Strán

článoti l.
Přcdmc+Zmhrvy

Vlastník touto Zmluvou prenecháva Prevádzkovatel'ovi lnfraštrukturu, aby ju tento užival a
prevádzkoval, za účelom zabezpečenía výkonu čirrností Prevádzkovatel'a podla tejto Zmluvy.
Rozsah majetku odovzdaného Prevádzkovatel'ovi podťa tejto Zmluvy je súhrnom vodohospodrárskeho
majetku (Infraštruktura), ktoný je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. l tejto Zmllvy, ktorá tvori
neoddelitelhú súčasť tejto Zmluly,
Prevádzkovateť je oprávnený azžroveň povirurý vo vlastnom mene ana vlastnú zodpovednost'
prevádzkovať Infraštnrkturu vo verejnom zfiljme v súlade s platnými právnlrmi predpisrni,
roáodnutiarni org:ínov verejnej správy, Prevádzkoým poriadkom a touto Zrnluvou.
Predmet prevádzkovarria bol nadobudnutý na zžl<lade Ztnluvy o poskytnutí NFP č. 125/1.2 MPl2)lI zo
,1řa.0,8-.LL2011 wáíans do.datkov L.l,L a 3.- Pos,kytovatel NFP b.ol Ministerstvo živoínjho proslredia
SR. Prevádzkovateť si je plne vedomý všetkých práva apovinností, ktoré je vlastníkovi vyplývajú zo
Ztluvy o poskytnutí NFP a zaviintje všetky tieto povirrnosti dodržiavať v takom rozsahu, akom mu
qplr,vajú v súvislosti s prevádzkovaním predmetu prevádzkovania zo zmhtvy o poslryhrutí NFp č.
125/1.2MPl2Dll wátane dodatkov č.I,2 a3.
Zvererlsm majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného zNFP alebo z jeho časti Prevádzkovatelovi
nesmig fuť dotftnuté vlastníckc pnávo Prřjírnatďra k pre&rretu prwádzkovania počas ceiej óoby trvania
prevádzkovej zrnluvy. Plevádzkovateť nie je oprávnený dať Preúnet prevádzkovania do nájmu,
výpoáčky ani iného faktického uživatia tretej osobe, a takisto nie je opráwený zaťažiť majetok, ktor.ý
je predmetom prevádzkovarri4 a]iýmlioťvek právom tre€ osoby. V pdpade porušenia tohto
ustanoveni-aje Pnjímateť/Vlasbďk oprá+nený okarnžite odsttrp+ť od zrnlury.
Po celú dobu trvania zrnluvného vďahll bude mať Ptevádzkovateť výhradné právo uživať a
prevádzkovať Infraštruktutu, v súlade s touto Zrrr]uvou. Vlastrúk sa zavázlje zabezpečiť počas celéht-,
trvania zrrrluvného vzťahu nerušený výkon tohto práva Prevádzkovateforn.
prevárlzkovatel] je poúrurý v súvislosti s jeho zodpovednosťou zabezpečgvať riadnu prevádzku
Infrašfiuktury, oprávnený lykonávať práv4 dávať potlebné súhlasy a q,,_jadreni4 udeťovať pdslušné
povoleni4 ku ktorym je inak oprávnený Vlastník v súvislosti s prevádzkou lnfraštruktury podťa
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platlrýclr právrtyclr 1ll,cllistlv. tt;tjtttii ziikttr:ra č,442l2llll2.'/, t,, tl vclc:jtrýclt vtltl<lvtlrlrlclr :r klrrr:rliz:ici:iclr,

v zlretrí lreskoršíclr 1llctl;listtv, 1lričtlttt .jc 1ltlvirrlrý zrllrl'il<lrittvitl' .joslvtrjúci slirv lltir_jclktr, .jcslvrriúcrr
kapacitu sictí a kapacilrr čisliitrllc <ldltlttlttvýclt vótl, Ak ])I,cv:itlzktlvlttcl'1ltlrtlší 1ltltlrrticlrky tltrll<rrlrrrllé

v tomto. bode. vyd;i k zárlrclu ilúlrtt irlvr:sltll,a súltl;rslé stltltlvisktl. clii súlrla.s k 1r.riptlicrrirr rl,r.jcslvu j,írcu

verejníl kanalizi|rciu aj v 1llíllirclocll, kccl'lo iclr sťrčitsrlý slltv ltlclltt kltllitcila tlctttnttžňujr:. rrírslcdkttllt čtllltl
dó_ide k prekročoltitl litrtil<rv vylrúšt'irrrýclr txlllildtrvýclr vórl z vct,c_ilrc.i krrrlirliziicic slirrttlvcttýclr

roŽhodnutíln orgánclv ŠVS, k vzrriktl lravarijlrýclr slavtlv llíl (:()V, vcrcjrrci kanirliziicii itlclr<l

v recipiente, k poškodclrirr alcllo <lllltlzotlitt rrririolkrr Vlirslrríka, _jc l)l,cv:idzkovitlcl' ;l<tvirltlý lta svtlic
vlastné náklady artebczpcčic vykortal' bcztldkladlrc všolky ()l)alrcllin (prcvúdzkové a tcchrrickÓ) na

splirenie závázkov z prcthnctných vy.iarJrelri a prisl'ub<rv il ,lal)czpcčiť tltjstráncnie náslcdktrv zlttrršenia

stavu, pri jeho plnej zodpovednosti za odvádzzuie odpa<Jovýoll vód, to všctko bcz ttfu,okrr tta ltziltt,adtl

voči Vlastníkovi alrez nároku požadoval' zloltto titulu od Vlastníka rcalizáciu opatrcnl v rluttci

Investícii alebo Technickóho zhodnotenia nraletku v réžii Vla.stnika, Ztldpovednosl' Prcvirdzkovatcl'a za

škody voči tretírn osobán týrn nie je dolknutá,
8. Všetky Opraly na lnfraštruktúre vykorráva Prevád,zkovatcl' lta vlastltó náklady a nelrczpečettstv<r. '|'<rl<r

neplatí v prípade, ak pójde o Opravu resp, výmenu časli llrfi,ašlruktírry, klorá sa realizuic na lt/tvllt

Vlastníka a súvisí s realizáciou inej akcie Vlastnika,
9. Vykonávanie Opráv sa uskutočřruje v súlade s člránkorn l9. tejto Zttlluvy.
10. Všetky Investície a Technické zhodnotenie na lnfraštruktúre sír vykorrávarré na náklady Vlastrrika.

11. Investície a Technické zhodnotenie lnlŤaštruktúry sú vykorrávané na základe InvestiČlrého plálru

Prevádzkorraíela-
12. Prevádzkovatel' nie je opráwený dat' predmet užívania podl'a tejto Zrnluvy, ani jeho čast' podrrá.jrnu

tretej osobe.
13 Ak bude mať Prevádzkovatel' záujeln využivať lníi,aštruktúru k činnostiam, ktoré ncsúvisia

s prevádzkovatrírn Kma]izácie, je povinný k tornuto ,,dvo.iiténru využivaniu nlajetku" vyžiadrrt' si
vopred predchádzajúci písomný súhlas Vlastlríka adolrodlrút' snim podmienky takéhoto využivania
I,nfrašrruhrury:

ČUnoti 5. Územnó vymedzenic Infraštruktúry

l . Infi,ašnuktura sa nachá<lza v Slovenskej republike, v lneste Sládkovičov (ďalej lan Úzernie)

článoli 6.

Od ovzd anie Infrašřu ktrú ry

1, Vlastník odovzdáva Prevádzkovatcl'ovi do prevádzkovania lnfTaštruktúru vstave spósobilorn na

dohodnuté užívarrie a plnenie účelu Zmlulry.
2. ZŇ*+aé sf+ar+y sa=výďovne dohgd+i na tofi\ že vylrotovia, do 7 kalerrdár,nyeh ds}í, ods drí,a rrqd€bud,nuti,a

účirrnosti tejto Zríiuvy a/alebo začaťta prevádzkovania časti Infrašíuktury odovzdávací a preberací
Protokol, ktorY bude obsahovať podrobný súpis nehnutel'ných a hnutefuich vecí, tvoriacich
Infraštrukturu, ktoré sú predmetom ptevádzkovania podťa tejto Zmluvy, obsahujúci nasledovné údaje:

rok nadobudnuti4 nadobúdaciu cenu, zostatkovú hodnotu a alokáciu Infraštnrktury podťa aglomerácií
uvedených v Programovom manuáli OP ŽP a súpis odovzdarrej Dokumentácie podťa bodu 1 ělánku 7

tgto ZmIur,y. Ztnluvné síany sa ďohodti, že preberaci Protokof vylrotoverr.ý podla tofrto boďu po j'etro

odsúhlaserrí Zmluvnými stranami nahradí Pdlohu č. 1 tejto ZmIwry a stane sa neoddelitelhou súčasťou
tejto Zm7uvy.

čtánot z.
Dokrrnreutácla suvisiaca s bfrašf,uktúrou_

l. Vlastník najneskór ku dňu začaia prevádzkovania prislušnej časti Infraštruktury tvoriacej súčasť
predmetrr prevádekovania podťa tejto Znrlur.} odovzdá Prevádekgvatel]ovi spolu s Infiaštruktlrrou ai

dokrunentáciu a pdslušné roáodnuti4 potrebné pre zabezpečenie prevádzkovania Inftaštruktury, a to

najmá:
a) povoienia na osobinré uživarrie vód;
b) povolenia súvisiace s nal.Jadarúm s vodnými stavbami;

Dokrrnreutácla suvisůaca s bfrašf,uktúro+

l lz-,,
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c) rozlttltlttttlia o vylrliiscllí piistttit tlclt1,1tlty Vcrc.jrrc.i kitlritliziicic, lrk lxlli vytlitltó:
d) údirjc súvisiace so slcdovarlírrr kvalily tltlvlitlzltrrýclt tlclpadttvýolr vtjtl,
e) ztrtluvy s vlastrríkttti prcviiclzkovtl súrvisiaciclr vcrr;.jrlýclr kirll:rlizťrcii, ttk lltllr llzillv()fclló;

0 prcvádzkový ptlriadok na skúšobrrrj pl,cvátlu,ku, uk bclla lozltrlclttLllílrr vtldtlhospttdlu,skclttl ()ígállu
povolcrlá;

g) prevádzkový ptlriadtlk Verc_illr.ij kalr;lliziicic.
h) lnír dokurnentácitr sírvisiacu s ('lálrkrlrrr 9. lltld 2.

(d'alej len,,Dokumentácia").
Po dobu twania tejlo Zmluvy sa Preváclzkov:llcl'zttvllz,tt.ic tťtto I)oktrltrclttticirt pricllcž.rrc, rindllc a včits
aktual,izovať, _iej nneny a c}oplnky odtlvzdávať a.j Vlastniktrvi n ktr tlňu uktrnčenia tc_jttr 7,mluvy
kompleírú právnu a technickú dokunrcltllrciu podl'a takto vcdcnc.j ovidcIrcie odovzdat' Vlasllrikovi
osobitnýrn zápisorn. Po dobu trvania tejto Znrluvy .je Provádzkovatcl' p<lvinný uvcdcníl <loktrnrcnlácitt

archivovať astarať sa o ňu anapožiadanie Vlastnika ju Vlastníkovi zapožrčať,

Článolt g.

Zmena rozsahu lnfraštruktriry

Vlastník má právo písomne ponúknut' Prevádzkovatel'ovi do užívania a na prevádzkovattie všetky
novonadobudnuté alebo vytvorené zariadenia, spolu s dokumcntáciou nevyhnufilou na prevádzk<lvanic,
dokumentáciou skutočného vyhotovenia a dokumentáciou geodetického zalnerania (ďalc,i lelt

-Realizo.vané lnvestíciď'), ktoté by svoj.ou Fovahou alebo účelom mohli tvoriť súčasť lníi-a_štruktúry
podťa tejto Zmluvy, Prevádzkovatel' sa zavánlje takto ponúknuté Realizované lnvestície do uživaria
a prevádzkovania podl'a tejto Zm|wry prev zial' .

Vlastník ttmožní Prevádzkovatel'ovi prehliadku ponútknutých Rea]izovarých lnvesticií. Ztnluvrré stlany
sa dohodli na tom, že v pdpade ak bol Prevádzkovatel' účastnikorn preberacieho konania stavlry,
v rámci ktorej bola Realizovarrá lnvestícia vybudovarrá má sa z,a to, že prehliadka ponúknut}ch
Irrvestícii bo}a vyktlnaná.
Rozšírenie rozsahu Infraštruktury o Realizované lnvesťcie je rnožné iba na základe pisomného dodatku
k te_ito Zm7ave podpisaného obidvoma Stranami (ďalej len ,,dodatok o rozšírení*). K dodatku
o rozšírení Vlastúk pr edloží Prevádzkovatel'o vi n asledovné doklady :

a) doklad o nadobudnutí majetku (bez uvedenia obstarávacej ceny), ak pójde o najetok nadobudnutý
inak ako investičnou činnosťou vlastníka

b) projektovú dokurnentáciu podťa skutočného vyhotovenia stavby,
c) dokurnentáciu geodetického zamerania stavby,
d) izemné rozhodnutie, stavebné povolenie akolaudačné rozhodnutie Stavby vtedy, ak Prevádzkova-

teť nebol účastníkom týchto konarri,
e) doklady osvedčujúce akosť akompletnosť dodávky,

0. plav,írlzkorr'l porj a dok na gkušob[u- prevádz*u- ak !e rozho.dnutím uěena
g) prevádzkový poriadok na hvalú prevádzku,
h) zápisnicu zodovzdávacieho apreberacieho konania stavby vtedy, ak Prevádzkovateť nebol účastrri-

kom týchto konaní,
i) doklady oodstránení vád anedorobkov uvedených vzápisnici zodovzdávacieho a preberacieho

konania Stavby,

'Čtánok 
9.

Súpis a stav Infraštruktury

Prevádzkovateť je zodpovedný za vedenie aakfualizáciu súpisu staw Infraštruktúry prevádzkovarrei
podl'a lejío Zííůuw
Súpis inftaštuktury obsahuj e:

a) stavebnriatechnickúdokumentaciq
b) dátum a spósob jej nadobudnutia alebo r.ybudovanr4
c) popis jej stavrr a vlastností,
d) 1ejhodnotl (samostatne alebo ako súčast: skupiny ěastí);

1

2

3.

2

l
I
I
l
l

8/23



l.

2.

L

e) oslalllé iltforntticie, kttll,ó vyžirtlrrjíl 1lriivrtc 1lrr":tlllisy" 1lrislrršlró lcclrrrickó ll()rllly ltl,ivlil,ky Vl;tslrrikit
najrná zrnluvy o poskylrruti ltctliivl,itlrtúlttl litritrrčltólrtl ;lt,is1lovktt.

Č!ínrlk lt).
l'tlvrllcrtirt nn osrtlliIné uživanic v6rl

Po dobu platnosti tejto Zltrlrrvy proclrir<Jz,irjír všclky ;lr;iva it 1lttvilllltlsli vy;llývirjúcc z ptlvoleltí a
lydaných rozhodnutí štátnc_i vodncj s1ll,itvy v sírvislosti s naklat{altiltt s vtrdtutti v zrttyslc záktltla
ovot|ách č.36412004 Z.z, v z.nctri ncsktlršich prctlpistlv, t}ka_júcc sa lrrfi,aštnrktury z Vl'astnika rra

Prevádzkovateť4 pričorn Vlaslrlík sa zavázu_ic uskutočnit' všctky 1rtllrcllttó úkorry v sírladc so záktrtttrllr

č. 36412004 Z.z., aby tieto práva a povinntlsti prešli z Vlastnika na I)rcvádzk<lvatcl'a. C)patrcnia
investičného charakteru vyplývajúcc zvodoltospodá,skyclr rozlrodrtulí ,zabczpeči Vlastník v riiIltoi
investičného plarru.

článok l l.
Zásldy spo|uprácc

Vlastník sazavázlje poskytltút'Prevádzkovatel'ovi, na zaklade .jcho písorrrrle.jpožiadavky ncvyhnLrlnú
súčinnosť potrebnú pre riadne uživalric a prevádzkovanie lttfraštruklúry v súladc s touto Zntluvou
a platnými právnymi predpisni, najrná v záujme plynrrlého prevádzkovania lníi-aštruktúry. Ak
v suvislosti s,poskyto.vanírn súčinnosti Prevádzko.vaíeťovi po,dra tohto bodu vzniknú Vtastuíkovi
naklady budú tieto náklady Prevádzkovatel'ovi fakturované zaceny dolrodnutó Stranartti.
Vlastník je oprármený zixahovať do uživania aprevádzkovania lnfraštruktúry Prevádzkovatclbln
l"ýlučne vpdpadoch, kedy tak stanovujú právne pledpisy alebo táto Zlnluv4 ato len vnevyhrlulnej
lniere, rozsahu a v nevyhnutnom čase, Podrnienky tahýchto zásahov budú s Prevádzkovatel'ottl voprod
dohodnuté. Ak to nebude, z dóvodu časovej tiesne možné, je Vlastnik o takýchto zásalroch povinný
Prwádzkovatďa infurmrrvať bez zbytočnéhtl odkladu.

čtárrotc 1z.
Práva a povinnosti Vlasfníka/Prevádzkovatel'a

Vlastník vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti teito Zmlu\y alalebo ku dňu odovzdania v znysle
bodu 2. članku 6. tejto Zmllvy:
a) je r"ýlučnýan vlastníkom lnfraštruktury,
b) Infraštruktura je v stave spósobilom na dohodnutéužívane a plnenie účelu Zmluvy,
c) v súvislosti s Infraštrukturou boli splnené všetky povinnosti stanovené právnyrni predpismi a

roáodnutiami orgánov verejnej správy a izemnej samosprár,y v súvislosti s prevádzkovarrim
Infraštrrrlíriry,

d) nebolo vydané žiadne roáodnutie ani vyhlásenie orgánov verejnej správy alebo samosprávy
spósobilé zásadne znemožniť alebo obmedziť riadne užívanie a prevádzkovarrie lnfraštruktúry
prevádzkovatelbm,

e) neexistujú žiadne zžiožné práva, ani iné práva alebo závázky tretích osób týkajúce sa Infraštruktury,
ktoré by mohli ohtoziť či obrnedziť Prevádzkovateťa v riadnom uživani Infi,aštruktury, okrem práv
a púviTností, ktorú vypFývaJu V'lastrríhovi ako konečnému prijímatď'ovi zo Zmfuvy o
poskyhrutí NFP voči MZP SR ako poskytovateťovi NFP;

0 Infraštruktura neohrozuj e život, zdravie a bezpečnosť osób a majetku a spíňa všetky požiadavky pre
ochranu zdravia ltdí a bezpečnosť a oclrlanu zdraviapri práci,

g) všetky povoleni4 licencie a íné lryžadovarré oprávnenia potrebné v súvislosti s prevádzkovaním
Infraštruktúry v_yp\rvajice zplatných právnvch predpisov sú plafiré a účiruré.

Vtastník sa zaváz$e odovzdať Prevádzkovateíovi Dokurnentáciu súvisiacu s lnfraštrukturou podla
podrnienok dohodnutých v tejto Zm7uve.
Vlastrrík sa zavázlle 7abezpečiť po celú_ dobu trvania znluvrrého vzt]ahu_ pokojný anerušený výkon
práv Prevádzkovatela podía tejto Zrrrluvy. V tejto súvislosti je Vlastník povinný najmá:

a) umožniť Prevádzkovateťovi, resp. jeho zamestnalcom a osobám poveren;nn Prevádzkovateťom
pdstup k l-nfraštrukturc-
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b) poskytllítt'|)l,r:vlitlzkovltlclilvi 1lrlll,clllrú sírčitttttrsl'v 1lr,í1l;ttlrrolt. ttk lrl slitttrtvrrjc lijltl Zrltlttvil ;rlc:llrl
právllc prcdllisy,

c) požiadat' tl trtlclcllic lrtlv<llctriit. sírlllltsrl, vy.jlrdlclliir itlcllrr iltólttl rrlzlttttltttrliit 1trislrlšllólltl tlrg;ilttl
vc,rcjrrcj správy irlcbtr úzctttllc.i salIl()ri[)liivy, kírlró.j.c potlclbrtó rta ;.1,1cvltdzkovartic llrliaštlultúry
alebo zabcz1ločctric ttcrušcrtúlttt výkrttttt ;rlítv l)r,cvlitlzkrrvirlcljt z le.jto Zltlltrvy, ktoró,ic Vlirslllík
povinný ziskal' v síllaclc s ;llirlrrýrrri 1lt,iivttyrrti 1llcdllisIlli itlcll<l ltltllrr ZIttltlvtrtl. s1llrti|' 1rtltlrrlicrrky ttir
jeho získalric it zitllr;zlrcčovat', rrlly íakelo 1rtlvtrlctlic. sírlrlas, vy.ja<llclrlc alcl;rt iné t,ozlt<rcllttllic
nestl,atilo plaltttlsl'alclltl účilrlltlst';rtl colít dtlllrr lrvarlia íc.iltl Zrlrlrrvy, 1ltlkiirl'ltic.jc v llx)žlx)sliilch
Prevádzkovalcl'a, al)y takóltl ptlvolcltic, sťllrlits, vy jir<l1,onie itlcbo inó rtlzltot|lttttic 1lrísltršnólro orgíittu
verejne_i správy irlcbtl úz.clnncj sarnosprávy ziskal, a.i sirrrr<rstatnc,

d) po dobu platnosti a írčirtIrosli to,ittl Zlnluvy poskytlrírt' Prcvádzktlvatcl'ovi ltcvyltnutltc 1rtltrcllllťr
súčinnosť v prípadc, ak akókol'vck povolenic, sírhlas, vy.jadrcnic aIclro iné r<rzhtldnutie jc pclvinlrý
získat' sán Prcvádzkovatel',

e) ozrtamovať bczo<lkladnc Prevádzkovatel'ovi skuločnosli, týkajúce sa |)t,cdlllctu tc_jto Zlrlluvy, kttlró
je Vlastník povinný ozllalnoval'v súlade s platnými právnyrni prcpislni,

D v pdpadoch, v ktor}clr láto Zllluva alelro pris|ušlrý právny predpis prcdpokladá" udclil'
Prevádzkovatel'ovi súlrIas alcbo splnontocnenie, pričoln Vlastrtík takýto súhlas :rlclro
splnomocnenie nesmie bezdóvodlre odmietnuť,

g) podávať pdslušnýrn orgánom na ich požiadanie poFebné vysvctlcni4 vy.jadrenia a zdóvodltorria
v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy,

h) riadrre viesť, zabezpečovat' a uscbovával' akíůo-|]vek evidenciq zá,:ngtny, a]cb.o. iné písorlrrrosti,
pokial'Vlastníkovi túto povinnost'ukladajú právne prepisy alebo táto Zlnluva, anapožiadanie iclr
preložiť príslušnérn u orgán u al ebo Prevádzkovatel'ovi,

4. Vlastník je povinný poskytovat' Prevádzkovatel'ovi súčinnosť aplnit' svojc povirrnosti vyplývajúce
zosobitných prepisov atejto Zl"riuvy pri užívaní aprevádz,ke lníi,aštruktúry vzáu_jrne plylruléh<l
a nepretušeného prevádzkovania lrlfi,ašfi-uktury, odvádzarria odpadových vód.
Za fýnto účelom Vlastník prcdtrvšetkým ;
a) bude v nelylurutnej miere,spolupracovať s Prevádzkovatel'om tak, aby odvádzaná odpadová voda

po čisteni ma]a akosť splňajúcu stanovené limity, ak takéto zabezpečenie r,ryžaduje invcstičnó
prostriedky,

b) bude uskutočňovať ostatné primerané kroky na ul'ahčenie poskytovania služieb Prevádzkovatel'om
azdrži sa činností, ktoré by mohli narušiť možnost' Prevádzkovatel'a poskytovať služby pre
Producentov,

c) bude Prevádzkovatel'ovi poskytovať potrebnú súčinnosť v procese navrhovani4 stanovovania a
schvalbvarria Cien v súlade s osobitnýrni predpismi a touto Zmluvou,

5. Vlastník nie je oprár,rrený postupiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce ztejto Znlulry na žiadtru tretiu
o sobu bez predchádzaj ú ceho pí sornnéh o súhlasu Prev ádzkovatel'a.

6.. Vlásfuík bude- realizovat lnvestície aTecinické zho,dnotenie Inftaštuktuqz" tak ako ie to dohodnuté
v tejto Zmlttve.

7. Vlastník je oprármený za účasti zástupcu Prevádzkovatel'a konholovať stav Infraštruktúry, plnenie
povirrrrostí Prevádzkovateťa podťa te]to Zín7nw, ako aj to, či užívarrie Infraštruktury Prevádzkovateíom
je v súlade s účelom a podmienkarni dohodnutfrni v tejto Zmluve.

8. Vlastník je oprár,nený podávať Prevádzkovatel'ovi písomne návrh na zaradenie a rcalízácíl opatrení,
htorépoďťajeho rriizoru pnspqú k z$eniu prwádzkovanra fnfřas'tuktrry aiebo odsbaneniu zisterrýců
nedostatkov do plárru Opráv. Prevádzkovateť je povinný v prípade, že návrh Vlastníka neakceptuje,
odmiefirutie predmetného náwhu Vlastríka pí3omne vecne odóvodniť.

čhnok 13.
P ráv a a povinnosti Prevádzkovatel'a

1. Prevádzkovatet je povinný lž,iru1 aprevádzkovať Infraštrrktriru vsúlade so všeobecne závaznými
prár.nyrni Frepisrni, všeobecne záváznýni nariadeniarrri orgárov úzernnej sarrros.orály. prevádzkoýrn
poriadkom, ako aj podmienkami stanovenými pre tuto prevádzku rozhodnutiami pfislušných orgánov
verejnej spráry.

Z. Prer,ádzkovatď je oprávnený a povinný uživať a pre-vádzkovať Inftaštrukturu v súlade s podrnie-rrkarni
tejto Zmluvy aZm7uvy poskytnutí o NFP výhradne na do_iednarrý účel.
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:j. Prevádzkovitlcl' sa r,ilviizujc <ltltlr,žlrl' lt ltltlrlr)ltt'cielc l)lrl.jckírl ltriltitlliilrto 1lrl dtllltl 1li:tíiclt t,llk<lv rrtl

finančného ukollčcttia Pro_jcklu v ziivisltlsli trtl ciclitv it tlkitzrlvltlolilv tlrlllitrltl v l'I,c<llttcltj 1rtrtl;ltlry, llrk
ako sír uvcdcllé v prílolro č, 2 '/llllttvy tl 1t<lskyltttlli tlcttlivt,it(rléhtt íiltitltčlrólttr 1lI,íspcvkrr č l25l1.2
MP/20,1 l v ztrctlí neslioršíc}r c]oclal,kclv, kttx,,a tvol,i.pt,í,lolll'r č. l te.jttr Zr,ttlu,vy

4 Po dobu platnosli 1cjlo 7,11,1luvy lní l)lcviitlz,ktlvirlcl'výlrliltllró;lrcviitlzktlvó 1tlítvtl rt 1lriivrl lrrliušllttklítlrl
prevádzkoval'. Prevádzkovalcl' llutlc 1lttčits 1rlitlntlsli tt ítc\itttt<ls(i lo.jttl Zltrluvy z<ltllrtlvorlrlý ?.i.

prevádzkovzurie llrfl,aštruktúry v sírlacle s l)|1lltlýllli |)rívnyllli 1lrcdpisrtri.
_5, Prevádzkovatcl' _jc povinný vicst' lna|cíktlvri a 1lrcv/tdzktlvťl cviclcttcitl o olr,icktoclr a zal,iitclcttiitclt

tvoriacich lnfraštruktúru v súlade s 1rtlrltrticnkartri lc.jto 7núuvy a na ;ltlžiaclluric poskyllrút' ú<Ja.jc z lcjltr
evid'encie vlastn íkovi.

6. Za bezpečnost' a ochranu zdravia pri práoi a plolipožiartte opalroltia zodpovedlt v cclottr rtlzsaltu
Prevádzkovate]'.

7. Prevádzkovatel'nie je oprávnený dat' lnfraštrukt.úru aIebo jej časť trete.j osobc rJo podnájnlu.
8. Prevádzkovatel' je povinný umožnit' Vlastlríkovi prehliadku llrfi,aštrukíírry za účelont kontroly stttvu

Laftašhuktúry akontro§1 spósobu iďl uživarúa
9, Vpdpadoch avtennínoch stanovených loulo Zlnluvou alebo osobitrrýlrl predpisont (rrapr. zákclrl tr

účtovníctve) je Prevádzkovateí povinný ulnožnit' Vlastníkovi vykonaí' fyzickú invcntúru rna.jcl.ku a

poskytnúť mu pri jej r,ykonaní požadovanú súčinnost], vrálane určenia svo.jich hnlolne zodpovednýc|r
zarnestnancov do j ednotliv,ých i nventari z,a čn ý ch kom i si i.

10. Prevádzkovateť je povinný zúčastniť sa na žiadosť Vlashíka zasadnutia orgánov Vlastníka a
posk7tovať do}rodrrulé infonrrágie a vysvcti,cnia t}kajúce sa predtrrefir rc.jtrr 7:nrl,uvy:

1'l. Prevádzkovatel' je povinrrý uzatvoliť a dodržiavat' v platnosti po celír dobu trryania Zmluvy poisteltic
zodpovednosti za škody spósoberré jeho činnosťou v súlade s podmienkzuni dohodnutými v tc.jto
Zm]uve,

12. Prevádzkovateť nie je oprávnený previest' práva a povinnosti zte_il:o Zmluvy na trel,iu osobu bcz
predchádzajúceho písomného súhlasu Vl astnika.

13. Prevádzkovatel' je povinrrý predkladat'Vlastníkovi za prislušný kalendárrry rok výročnú správu a liadnu
individualnu účtovnú závierku spolu so správou audítora o ich overeni, vždy v lehote do 30
kalendánych dní odo dřra ich sclrváenia valným zhromaždenírn Prevádzkovatel'a.

14.Prevádzkovatel' je povinný predkladať Vlastníkovi aprerokovať s nim všetky podklady použ,ité pre
náwh ceny Stočného minimálne 30 dní pred podaním návrhu Ceny na Úrad pre reguláciu siet'ových
o.ďvetví (ďa]ej. kn Jjraď' }.

15. Prevádzkovatel je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zrnluvy
kedykolVek počas platnosti a írčinrrosť tejto Znluvy, a to oprárrnelrýnri osohatni a poskytnrif' itn všclkrl
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Ministersfvo životrého prostredia SR a ním poverené osoby,
b) úWar následnej finarrčnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšši korrtrolmý uraď SR; pdsfušná správa finarčng kontroly, certitrftaůr,ý orgiirr a rrinti

poverené osoby,
d) orgarr audiq jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) splnomocnení zásfupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
0 osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm, a) až d) v súlade s pdslušnýrni prárnryrni predpisrni EÚ

a SR.

čHnot 14.
Práva a povinnosti Prevádzkovatel'a

súvisiace s prevádzkovaním Infraštnrktríry

Pre+,ád*ko+*a+ď js povis#ý z-abezpďova+ riadqe *p}yr**lé p+arádzkov**ie- l*frď§ttkttír.y v oelc+rr.

rozsahu a v požadovarrej kvalite a podťa Prevádzkového poriadku. Prevádzkovateť je predovšetkým
povinný zabezpečovať plynulé odvádzanie odpadoých vód od Producentov,
Prevádzkovateť je povirrrrý zabezpečiť pll,nulé abezpeěné odvádzanie odpadoých vód a čistenie
odpador,^ých vó{ aplniť vphom toz,sahu povjnnosti stanovené zikorrom ě. 44UZQOZ Z.z., nťmá
vustanoveniach§16ods. 1písm.e),ods.6aods.7písm.b),§4ods.4,§13ods.3,§23ods. 1až3a
10,§26ods.ipism.a)ah)aods.3.§27ods.3a6,§28ods.6,§33ods.3,§35ods.2a3.

t
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3 Prevádzktlvalol' .ic ;ltlviltttý v tttzsitlltt síittttlvt-:tItrltt ltltlltl Zltlltlvtltl lt l)rcviitlzktlvýttt ;ltll-iltrlktrrtt
vykonávat' riadn rr it 1lritvitlcl rtír ú<ll,žllrr l lr li,ltŠllrlkl úr,y.

4. V prípadc zítsalttlv l't,c:viidzktlvitlcl'lt tltr lrríiiršllrlktťrry, klllr,ó si vyžrrtlrrjú 1tlcIušcrlic tltlvlirlzittti:l
odpado.výclr vótl _i,r-l Pr:cviidzkovlrtcli ptrvinrrý vylttl-turt' llkólrtl zlrsa[ry čtl Lr.rjrýctrlc.jšic ir strrósrrbtlttt altv
sa doba tt,vattia 1lrcrušcttitt llližJll trit čo ttn_jkt,lttši čirs,

5 Prevádzkovirtcl'.jc 1ltlvirrrlý zitllcz.llcčovitt'ttcllt;ttltt lrrlilršllrrklúry l't,ovtit|zkrlvirlcl'.jc ;rlt;tlrlvšclkýllt
povinný vykottal'tl;laílottia ttar zalrr,lrllcltie ttctl1ll,i'tvltr;rróltrl vttiklttlliit nc;nvtllilttýclt <lsób k lltttltlviiltt.
sieťarn ailtýrn ob_jckí<lrrt, kltlró lvtrriir lrlli,ašlrrrklúr,tl it zltllczllcčttval'a tltlr,ži:tvitl'v riittlntlttt síitvc všclky
prostriedky prevzal.é od Vlastllíká| lla zírbrállcttir.: vnikttuliit tto;,ltlvtrlattýclr tlsóll k 1ýrlrlrt o[r_jekt<llrr.

6. Prwádzkovatel'_ic povinný v sírčinntls1i s Vlilsltríkttrn tr v rtinrci svtr.iiclt tl;rrávncni zalrczpcůtrvať kvlrlrru
odvádzanej odpadovo.i vody rta úrtlvni l)ož.adoviulc_j osollitrtýrrri prcdllisrrri. V pri;lirdc zltclt,šcltia kvality
odvádzane.i odpadove.| vody je Prcvádzkovatel' povinný llcz zlrytočnóho odkladtl navrhnílt' a vykonal'
vhodné aúčinné opatrcttia na ítprnvu a ittlbnltovat'Vlaslrríka, pripadnc príslušllé orgány a ltavlhItúl'
vhodné a účinné opafi,enia na nápravu.

7. Prevádzkovatel' je povinný poskytnút' Vlastnikovi na vyžia<Jallie prehl'ad a lrodn<líy sledovalrých ukazo-
vatel'ov kvality vody najneskór do 30 dni odo dria vyžiadallia.

8. Prevádzkovatel'_ie povinný umožnit'pristup ku Kanalizáoii, ktoré nru boli danó do prcvádzkovania na
záů<lade tejto Zmluvy, zákonom stanovenýnt osobán.

9. Prevádzkovatel' je povinný plniť všetky ostatné povintlosli, ktory prc nelro alio plc prevlrdzkovatel'a
COV akanalizácie obce, vyplývajú zosobitnýclr prepisov, najlná zo zď<ona č,442/2002 Z.z. o
verejpých vodovodoch.akanaliz,ácjác,h. v p,lalnorr.r znení azákorra č.36.4120.0.4 Z.z. o voúíďr v plaluom
nrcni, a plnit' povinnosli ttpravené v 1cjto Ztlluve,

10. Prevádzkovatel' je povinný dodržiaval' mera|el'né ukazovatele projektu v súlade sprílohou č.2Zniuvy
o poskynruť NFP, pričotn Prevádzkovatel' nic je pr-iarrlo zodpovedný vo vzt'ahu k l'oskytovatcl'ovi

1 1. Raz ročne najneskór do 3 l ,01 . nasledujúceho kalendárnelto roku je Prevádzkovatel' povinný predkladal'
Vlastnikovi podrobný výkaz príjrnov avýdavkov a su1}]á1:)u správu o stave zverettého najotkrr, ako aj
informáciu o naplňani meratel'ných ukazovatel'ov, ktoré sú špeci{ikované v píl'ohe č. 2 t§jto Zmlrrvy.

12. Pipadné požiadavl<y alalebo návrhy na Technické zhodrrotelrie a/alebo Invesťcie pl,e nasledujúci rok
súvisiace s Infraštrukturou predloži Prevádzkovatel'Vlastnikovi do l5.09. daného roka.

l.

Č,lSŤ lll. - Prevádzkovanie lnfraštruktríry a Opraly

článok 15.
Pripojenie na kanalizačnú siet'

Vlastník podpisom tejto Zmluvy v súlade s platnými právnyni predpisrni rozhodne o pripojeni
žiadateťov na Verejnú kanalizáciu auzafuiral vo svojom mene so žjadateími zrnluvu o pripojení,
arrltr.v.t* e od"vádzm*í. od,pftdo§^ý§h vód Ver$moer kalnd,izígiotl.
Vlastníkorn kalalizačnej pdpojky je obec.

čtánok 16.
Práva a povinnosti Vlastníka vo vzt'ahu k Producentom

Vlast€ík t+ op,á+ne-pý ugďvá.+ď so. žid*ď:rmi +prip§enie r+a. Karrďizrei* zr*É++vy + odv&mí
odpadoých v6d za splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou a platn;iani právnymi predpismi,
Prevádzkovatel' je povinný zabezpeóovať Produc,entom plynulé odvádzarrie odpadov,ých vód.

čbnok 1Z.
Kvalita vody

Prevádzkovateť je povinný zabezpeěiť v súlade š platnými právnyrni prepismi vykonávanie odberu
odpadoých vód, ich rozbory a zistené hodnoty l"ýsledkov odovzdávať príslušným orgánom.
Prevádzkovateť sa zaviázuje nakladať s odpadovou vodou v súlade s platnými práwymi predpismi.
povoterriami, povolerriarni prísfušmých orgánov a Pr-eváďzkovýrn poriadkom,

1,.

1

2.

2.

2.
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ť'lrinrlk t tl.

l'rcrušcrric nltlro rlllIrrctlzclrit, tlttvÁtlzHnin rltl;larlrlvýclt vórl

l . Preváxl*kíJvutel] jc o;lr,uvrtrrný pt;et:ušit' $lebcl oltttleel:rir' odvulzarrie crclllulovýcll vfld v pl Ílxrtbch

stanovcnýclr príslušlrýnri platlrýrlri 1triivrrylrri 1lrctlllisltri, rliljittil ziikotttlttt č, 44212()02 7, l,. <l vclc.jlrýclr

vodovo<Joclr a krura]izáoiáclr a ticž v ztttyslc 1listrtlttrc,i 1lrlžilrtlnvky Vlaslrlíktr v rťulrci z.ťtktlrltr.

ť]lÁnok I9.
Oprnvy lnfrrrštru ktú ry

l. Prevádzkovatel'.je povinný zabczpočovat'Opravy llrfraštruktúry na svoje ná}ilady a rtebczPcČel)stvO,

2 Prevádzkovateí.je povinný pri r,ykonávarri ()práv dodržiaval'tcchnickó normy a plalné 1lr/tvltc predpisy

3. Prevádzkovatel' je povinný vypracovat' plárr t)držby a Opráv s výhl'adorn na celú dobu tlrlalria le.jttl

Zmleglry (ďalej len ,,plán Údržby a O,práv"). Provádzkovatcl' jc povinný vypracovat' a doručit'
Vtastníkovi na v.yjadrenie návrlr ptánu Lifužlr;1 a Optáv do 30 katerrdarnyďr drrí or1 uadohu<furutia

účirrrrosti Zmhlvy. Vlastník doIučí Prevádzkovatel'ovi pripornierrky k návrhu plánu Údržby a Opráv
najneskór do 30 kalendarnych dni od doručenia návrltu pláru Udr,žby a Opráv. Do 30 kalendánlych dní
odo dňa doruěenia pripomienok Vlastnika k rrávrhu plánu Údržby a Opráv, ak boli doručené v lehotc

starrovenej vtomto bode, inak do l0 kalcndárnyclr dni odo dňa márneho uplynulia lehoty na tloručcltic
pripomienok Vlastnika k návrhu plánu ÚdlZby a Opráv Prevá<]zkovatel'ovi, Prcvádzkovatel' plrful

Udržby. a Opmv sehvál,i, a ro.vnopis schváenrjho plarru tjdr,žby a Opniv :zašlc Vl'astnikovi, n nk, ncbtr|i d<r

plránu Údržby a Opráv zapracované všetky pripornienky Vlasffíka, zašle Vlastníkovi aj odóvo<lltcnic

nezapTacov aurlia predrletných pripomi enok.
.t. prcvádzkovatcl' vypracovava a schval'uje plán rozhodujúcich 9prau ]nfraštruktúry na nasledrr júci

kalendarny rok (d'alej lerr ,,plán Opráv") v súlat]L: s plált,r"lltt Udr,žby a Opráv Preváclzkovatol' je
povirrný r,ypracovať a doručiť Vlastníkovi na vy,jadrenie návrh plánu Opráv do l5.09. kalendárrchcl
roka predchádzajúceho roku, na ktory sa plan Opráv rná schvá|iť, na vyjadrenie. Vlastnik doluči
Prevádzkovatefovi pripomienlty k návrhu planu Opráv najneskór do l5.10. darrého kalerrdárneho roka,

Do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia pripomienok Vlastníka k návrhu plánu Opráv, ak lroli

donrčené vlehote stanovenej vtomto bode, inak do 10 kalendárnych dní odo dňa rniárneho uplynutia
lehoty na doručenie pripomienok Vlastníka k návrhu plánu Opráv Prevádzkovatel'ovi, Prevádzkovalel
p_Ján Otrlráv schvali arovnopis schva]eného plánu Qpráv 2a§|q ý|a§fníkovi, a ak neboli do. plarru Opráv
zapíacoyaí|é všetky pripomienky Vlastníka, zašle Vlastníkovi aj odóvodnenie nezapracovania
predmeírých pripomienok.

5. Náwh plánu Opráv pre stavbu spoluíinancovanú z prostriedkov EU a SR SR pre prý rok po uzatvorení

tejto znluvy Prevádzkovateť vypracuje a doruči Vlasbríkovi najnoskór do 30 kalendárnych dní odo dňa

podpisu tejto Zrn]u\,y. Vlastník doručí pripornienky k návrhu planu Opráv na prý rok po lzatvoreni
telto zn*rrvy hevádzltovatel'ovi rrajrreskór db 15 ltalerrdárnych úd' oďr: dňa ďoruČenia návrfiu p}árn

opráv na pr.rlý rok. Do 15 kalendrárnych dní odo dňa doručenia pripomienok Vlasíríka k návrhu plánu

Opráv na prqý rok ak boli doručené v lehote stanovenej v tomto bode, inak do 5 kalendárnych dní odo

dňa rnárneho uplynutia lehoty na doručenie pripomienok Vlastúka k náwhu plarru Opráv na prvý rok
Prevádzkovateťovi, Prevádzkovateť plán Opráv na prv,ý rok schvali a rovnopis schváleného plánu

Opráv na pn} rok zašle Vlastníkovi, a ak neboli do plánu Opráv zapracované všetky pripomienky
Vlastrúk4 zašle Vlastrríkovi aj odóvodneni e lezapTacovania predmetných pripomienok.

6. Prevádzkovateť je povirurý zabezpeéiť realizáciu Opráv podťa schvaleného plrárru Opráv. Povirrrrosť

Prevádzkovateía zabezpeěovať Opravy podťa tejto Zm7uw vpláne Opráv nezaradených tým nie je
dotknuta.

7. Vlastník má pr,ávo požadovať od Prevádzkovateía predloženie správy o stave plnenia pliánu Opráv
ar{ale$o.Éá+** U&ž$y * Opsáv +p+i zistení.nedost+tkov vyž#vet3 odseáner+ie n#tetkov.
Prevádzkovateí je povinný Vlastníkom vÉýkané nedostatkJr, ak sú opodstatnené, odstránit' bez
zbytočného odkladu a o ich odstránení podať \'lasťníl<ovi písorrrnú správu.

E. V pdpade, že má Prevádzkovateť pochybnosť, či určitá Oprava má povahu Opravy alebo Technického
z]rodnotenia podťa tejto Zmluvy, je Prevárlzkovarď povinný ílto Opravu rea]izovať, azaloveň je
oprár,nený požiadať o stanovisko ku skutočnosti, či má predmetná Oprava povahu Teclurického
zhodnotenia prislušný orgán filančnej spráry. Ak pdslušný orgán firrančnej sprály vo svojorn

stanotisku uvedis, žc v pípa.:le Opraty uvedenqi Pre.o,,ádz*ovatďotn v žiadosti o stanovisko ide
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o Teclrrriokó zlttltltltllcrtic, tttit J)l,clviitlzktlvltlc|'vtlči Vlnslrríkrrvi trótrlk ltlt ttlilrrittltl lrliklirtlttv vzrtikltrrlých
v súvislosti s ()1;ravotr, kttlr,lt rtlá 1ltlvirlttl 

'|'cclrrrickólrtl zlttlclrtolcltiit l)r,írvo 1ltržittdal' 1rrislušrtý ilrp,rin

finančncj správy 0 sta|lovisk(l, či v dltttottt 1lr-illirdc iclc rt ()1lrlrvtl itlclltl '|'ccltlrické zlrlltllrrllcttic ltril lt"j

Vlžstník
9. Prevádzkovatcl'.jc zoclpovctiný z;l l<,,. Ť,c výslctlky loltlizíoic ()1ll,áv, ktorc rcaliztlje l)rcvá<lzktlvitlcl' ltlt

svoje rráklacíy a ncbczlročcrrsl vtt, llrrtlú sltlňtrl' všelky ll()1,1lly, rtltirttíi lccltrtickú|ro tt llcz1ločtt<tslttólrtr

charaktcru, stanovcné platrrýrrl i 1lt,liv rtyrtt i pt,ctl1l i st rr r,

ČnS'Í lV, - llozvtl.j !nfraštrukíriry
Čft{noh }o.

Rcalizácia a financovnnic lnvcstícií a '|'cchnickólro zlrorlnotcnia

l. Realizáciu Investícií a Technického zlrodttoterrla lnfraštruktúry zallezpcčuje lta svoje lláklaely Vlaslllík.
2. Vlastník bude realizovat' Investície a 'I'ecltltické zhorJnotenie llrířaštruktúry v súlade s pcldrnieukiutti :t v

termínoch stanovených v Invcstičnorn pláne pre daný rok.
3 Vla§tník má právo pri zmene podmien,ok, za k[oných bol Investičrr} p.larr sclrválerrý, ulobiť z:rrony

v lnvestičnom plárre t}ka_júce sa bezprostredttc lníi-aštruktúry po predchádzajúcorn prcrokovatti s

Prevádzkovatel'om.

článok 2l.
Kontrola g účast'na prípravc a realizácii !nvcsticií

a Tcch nického zhoďnoteniu lnfraštruhtriry

1. Vlastník je povinný posl*ytnúť Prevádzkovatelovi súčinnosť pri vykonávani jeho práva účasli a
kontroly. Vlastník je najmá povinný bezodkladne infonnovat' Prevádzkovatel'a o rozhodu_júciclt

skutočnostiach, kŤoré rnóžu mať pre Prevádzkovatefa význan v súvislosti s pfipravou a realizáciclu
Investícií, Technickéh o zh odrr oteni a In fi,aštru ktúry

2, Prevádzkovateí bude mať právo zíčasíňovat' sa na príprave realizácie lnvestícií, 'fechnického

zhodnotenia Infraštruktury zabezpečovaných V] astnikorn.
3 Prevádzkovatel' bude mať právo kontroly nad ýkonom činnosú aprác, ktoré móžu or,p|yvnit' riadnu

firrůciu a bezpečnosť Infraštruktúry, pokial'tieto činnosti nebude zabezpečovať sám na svoje náklady a

nebezpečenstvo. Právu Prevádzkovateťa podl'a tobto bodu zodpovedá povinnosť vykonávať tieto práva
kva]ifi kovanq o.dbonre a zo.dp.ove,dne_

4, Ak Prevádzkovateť pri ýkone konú,oly rcallzácie diela zistí závady, ktoré by mohli ovplyvnil'
plynulosť, bezpečnosť a hospodárnosť prevádzky, má povinnosť svoje zistenia bezodkladne oznfunit'
Vlastrúkovi, azaroveň tjeto zistenia zapisať do stavebného dennik4 inak sa na jeho pripomienky,

ýhrady a dodatočne uplatňované požiadavky pri odovzdávaní do lživanianebude prihliadať.
5. Prevádzkovateí má právo byt' pozvutý na kontrolné drri vykonávaných prác a stavieb a jeho oprál.nené

pripomienky apožiadav§ musia blď zaznamgnané dO protokolu/zápisu z týchto korrtrohých dni.
6. Prevádzkovatet má právo byť pozvaný ku komplexrrému r,yskúšarriu diela (ak sa vykonáva), a k

odovzdávaciemu apreberaciemu konaniu prác a stavieb ajeho oprárnené pripomienky apožiadavkry
musia bý zaznalnenarré do protokolu/zápisu z týchto konaní.

7, Skušobnú prevádzku stavieb, nadobudnutých podťa tejto Zt:Ja.ury, ak bude jej vykonanie
vodohospodá,skr,rn orgánom urěené, zabezpečlle Prevádzkovateť na svoje nrá.klady a nebezplečenstvo.
ak sa Zmlurmé strarry nedohodnú inak,

8. Prevádzkovateí bude mať právo v pdpade, že preveztne Realizované Investície v súlade s člrárrkom B.

tejto ZíílluW, na úplné odstránenie vád anedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdávacieho
a preberacieho konania a skly.tých vád, ktoré sa na stavbe prejavia v zámtčnej dobe, a to buď
prostredníctvom Vlastník4 alebo priamo, ak bude k tomu splnomocnený. Vady, ktoré sa na staybe
p+oj++ril* v z-ar.učn+} klro+g, naóžg ods#aš+vať Prevádácovatď srfu+ le+ v am. pdp@ ďl sa rra
reklamačnom konaní dohodne takyl,to spósob ódstránenia reklarnovanej vady so zhotoviteťom -

dodávateťom diela, t.1. ak si zhotoviteť odstránenie vady u Prevádzkovateťa objedná. Ak
Prsvádzkovateť poruši povumoď uvedenú vpredc*rádzajúc{ vete aztahto dóvodu dójde ku sb,tre -
zálrau z-odpovednostj za vady diela alebo jebo časti voěi ziotovitelovi di_elq je Ptevádz,k_ovateli
porrirrrrý vady diela odstrániť na vlastné naklady a nebezpečenstvo a podl'a pokprov Vlastníka.
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Ak rla lrr:tjoltrk kl<lrý 1llcvzlll, itlclltl 1ttl <ltlllrl 1llitlrttlsl i lu,jltl Zlltltrvy |)lcvc/.lllt: l)rcvíitlzk<tv;tlel'tltt
plevádzky v zlrlyslc člirlrktl tl, lc.jlo Zltrltrvy;llirli tl<ldťrvirlcl'sliri ziirttliil. ;lrlrvit ztr z()(lp()vc(ll)(lsli z.rt vittly
voči zltottlvilclilvl/tltltlirvlrlelilvi ltellt,ccltiltlziljú rrir l'r,cvíttizktlv;tlul'lt Ak slr;ltlčirs zlirtrčlle.j tltllly rllr

uajclku IJJciaviil vady,.je l)rcvá,dzkovirlcl] 1rtrvirurý bczr"rdlilarfirc [)ís()lllll0 rrrtlr.lnsit'Vl;lsltlikrlvi
reklamačrró vtrdy, ttvicsl' aktt sit vildll |)lo.illvu.jc: lt ;toskylrrůt' Vlastrríktlvi pttžncitlvatlít sťlčitrlt<tsl'

k uplatneniu rcklatrtícic vlttly. Vlasltrík.jo 1trrvirrrrý llcz,tldklltilrrc tllrlttlltil'u zhrlltlvilcl'lr/tl<ltlllvrrlcl'íl l)Iíivlt
zo zodpoveclrlosti r,a vildy, irtak ztlclltovcdli l)rcvíttlzkovalclilvi za šktldy, kloré |)rcvlielzktlvalelilvi
neodstránoltíln rcsp. otllcškallill1 s tlclsít:ittcttírrl vát| vzttikttc l)rlklilrl tltttlslrifutellí vaely rllrtsi llyl'
poMdený i l)revádzktlvatcl'oltl.
Prsvádzkovatel' nic jc oprávncný sán tltlstraňovať vatly. ktorc sa n:r rnajďk,tt prwzttttlnr dtl užilanitt
podl'a článku B. tcjto 7,nilvy v záručlrcj lclrtl(c prc_jrrvia. Ak sa Vlastrrik ako ol1cdrrírvalcl" dohodtrc so
zhotovitel'om diela, že roklalnovanťl vadu móžc odstlániť a.j l)rcvádzkovatcl', rnóže l'rcvádzkovalc|'
zabezpečiť odstráncnie vady lon vterly, ak si zltolovitcl'odslrárrrcnic vady u l)revádzktlvatcl'a objednii.
Ak saPrevádzkovatel'nepostará oriadrru prevádzku a údržbrr prcdrnotu Ztlluvy a z lolto tittrlu vzllikrtú
na majetku V|astníka alello na rnajetku tretíclr osób škcr<ly, je Prevádzk<rvatel'povinrlý takto vzttikrluté
škody odstránit'na vlastné náklady uvedenim do póvodnólto slavu.

časŤ v. - ustanovenia ckonomickóho charaktcru

Článol<22.
Odp$rt* zt pruv*ď;kov tn it

1. Zalživanie lnfraštruktúry podl'atejto Zmluvy platí Prevádzkovatel'Vlastníkovi odplalu.
2 Odplataje stanovené dohodou zrnluvrrých strán v súlade s ustanovertialni tolrto člalku. Výška ročlrc_i

odplaty sa vypočíta na zák]ade vzorca;

N,=ÚO,xkxJllt-r;

N, : ýška odplaý v roku t

ÚO, : plánované účtovné odpisy súvisiace s prevádzkovanou Infraštrukturou z majetku nadobudnutého
z vlastnýc-h zdrojov Vta§tníka pre rok - 973,525 Eur (viď.. prílohu ě 1)

k : koeficient pokqývajúci priame náklady vlastníka súvisiace s prevádzkovanou Infraštruktúrou
a primeraný zisk Vlastníka na obnovu exisfujúcej Infraštruktury, ktorého ýška je určená nairovni 5 oÁ

Jlrt_rl - jadrová inflácia podl'a zverejnenia Štatistickým úradom ako skutočnost' za predchádzajice
obďobie, resp. káerlůárrry rok : t,SS

Po dosadení rrýšká ročnej odplaff:
Nt = 973.525 x 0,05 x 1,00 : 48.676,25 Ear

3. Výška odpla§, r,lpočítarrá podťa -vzoíca uvedeného v bode 2. tohto článku sa zaokruhluje matematicky
na celých sto EuI nahor.

Výšká ročnej odptaty po zaokrúhlení na celých sto Eur nahor: 48.700 Eur

4. Prevádzkovateí je oprávnený účtovať k odplate DPH v súlade s plahrými prárml,rni predpismi.
!. ZneJt}.-Ťé s&,**y sa.d€hodli., žo- Vlast+íli u+ěí výšku..od.platy v sÉlede sýmt+ ělá:*kor+ sp+l* s*veda+i+n

úšky UO na nasledujúci kalendrfuly rok a doručí ho Prevádzkovateťovi písomne, vždy najneskór do
30.08. predchádzajúceho kalendárlernu roku, na ktoý sa ýška odplaty určuje.

6. Zm7l*mé strany sa dohodli, že ak táto Zmluva nadoburine účirrnosť vpriebehu kalendámeho roka
v znysle boďu 2. článkr ó_ tejto Zrtlurlr Vla-shík urď výšku odplafy pre pnslrr_šnú ča,sť katerrdámalro
roka do 10 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy a/alebo začatia prevádzkovania časti

Infraštruknrr_w.
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7 Po uplyrrtrtí 1lríslušrrólrtl kltlctltliirlrclt<l t-ttlilt.jc Vlirstlrík ;ltrvitrrtý dtll,rrčil' |'r,cvtttlzk<lvtllcl'rlvi. rliriltcskťrr
do 01.04. nasledu.jírcclttl kalcntliilltclt<l ltlkit, s;lliivtt ()vclcllíl llrl(lil()l()ll) vyktrrriivrrjúcitlt ltrrtliltlt skťt

činnosí'v sírlirdc s právttytrri 1llctlllisrrri ;llltltrýrrli llil úzclllí Sltlve:rlskc.j rclrrrllliky. v kltrl,c.i lrtrclc trrčclrli
pre uplyrrulý kalou.daluy rok výška účltlvrlýclr ttdlrisr.lv súvisi,rciclr s lntl,nšír uklítltlu (ďulci lcn
,,overovaci a správa").

8, V pfipade, že burlr] plálrtlvarró írčítlvttó rl<l1lisy sťtvisiirco s lllíi,ašlrrlklítrlltl itlirlclltl .l l trvc<lellló

v overovaoc_j správe nižšio aktt lio, tla zlikladc kl<lrýclr lrtllll tld;rlttltt ztt u;rIyllttlý kalcrrtlriIrty t,tlk, tttit
Prevádzkovatcl'nárok na tthra<lcltio sul)ly zo<J;lttvctlaiťrcc.j roz.tliclu rttctlz.i tlcl;tlaltttl. kltrrri za u1llylrrrlý
kalendiárny rok uhradil a sulnoll, ktorú _jc ntožlté vyprrčítat'tlositclcltínl rcitliztlvitných írčlovnýclt odpistrv
uvedených v overovace_i správc i,ýalcbtl .I,|, dll vzttrga uvctj'cnúlto v btltlc 2. ttrhto člz'rnkrr. Vlastnik .ic
povinný sumu zodpovedajúcu rozdiclu, vypočítanéntu podl'a prc<JcIrádzajúcc.j vcly, r"rlrlatJil'
Prevádzkovatel'ovi najneskór do l5 kalenclárnych dní odo dňa doručcnia písomnc.i výzvy zo slrany
Prevádzkovatel'a na uhradeni e uvedcnc.i sulny,

9. V pdpade, že budú pliárrované účtovné odpisy súvisiace s lnfraštruktírrou rrlalcbo Jl uvc<lcltó
v overovacej správe rryššie ako tie, rra základe kto{ch bolo určcnú odplatu za up|ynulý kalendárly rtlk,
má Vlastník niirok na ulrradenie sunty zodpovcdajúce_| rozdielu mcdzi stlltlou, ktorú.|c ntožtté vypočílal'
dosadením realizovaných účtovných odpisov uvedených v overovacej správe a/alcbo Jl do vzorca
uvedeného v bode 2. tohto čliárrku a odplaíou, ktorá mu bolo za uplynulý kalendá,lty rok uhradcná,
Prevádzkovateť je povinný sunru zodpovedajťrcu rozdielu, vypočitalrérnu podl'a predclrá<Jzajúce_j vety.
uhradiť Vlastníkovi najneskór do l5 kalerr<Járrych dní odo dria doručerria písornnej výzvy zo strzllly
Vlasbúka na uhradenie uvederrej, sruql.

10. Odplata sa platí v mesačných splátkach vo výške I/l2 dohodlrutého ročnc.j odplaty nazákladc riadncho
daňového dokladu vystaveného Vlastníkom, a je splatné vždy k dvadsiatemrr dřru mesiaca
nasledujúceho po rnesiaci, zalďory sa splátka plat

l l. Ak je Prevádzkovater v orneškaní so zaplatením splatnej odplaty, je Prevádzkovatel'povinný na výzvu
Vlastníka zaplaiť Vlastníkovi úrok z omeškania vo v.ýške 0,1 %o z čiasíky, olrl'adorl ktore_j .ic
Ptwádzkovatď v omeškaní zakaždý deň omďk:rrua.

Článok 2s.
Posfup pri navrhovaní cien Stočného

1, Prevádzkovateť berie na vedomie, že v čase uzawetia tejto Zmluvy sú ceny za odvádzanie odpadových
vód regulované zákonorn č. 2761200'l Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom zttetlí
a všeobecne záv'ázných právnych prepisov Úradu pre reguláciu sieťoých odvetví vydaných na zák|ade
tohto zókona.

2. Prevádzkovateť predloá Vlastríkovi minimáne 30 dni pred podaním náwhu Ceny Stočného na
nasledujúci rok na Úrad. Vlastník je povinný do l0 dní od predloženia návrhu písomne cenu schválit'
Ie-§B_. v opráliIrených pdpa=doch požadovať zmQnrl

3. Vpťpade požiadavky Vlastníka na zlnenu vnáwhu ceny je Prevádzkovateť povinný do 5 dní od
predloženia požiadavky wolať zasadnutie komisie pre tvorbu ceny Stočného (ďalej len ,,Komisia"). Do
Komisie menuje Mastník dvoch členov a Prevádzkovateť jedného člena. Výsledky rokovania Komisie
sú pre Prevádzkov atel' a záv ?nné.

4. Prevádzkovateť je povinný zabezpečiť vedenie účtovníctva tak, aby poskytovalo objektívne a
spofahfivé údaje pre katku*ície a ťvoóu cerry:

l. Prevádzkovatel sa zavázlje
r.ypúšťarrie odpadov,ých vód
predpiuni.

Článok24.
Poplatky

uhrádzať v súvislosti s prevádzkovarrírn Infraštrrrktury poplatky za
do powchoých vód v súlade so všeobecne záviizlými právnymi

článot 2s.
Otlpisovaniemajetku
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J

Zrnlttvlró sl ritrty sil tltllrtltlli, Ť,e ;trrčlts cclc.j <ltllly llvitttilt Zrrtltrvy.jctllr<ltlivó 1,lož,ky rlritjt:lktr
lnfiaštluklúry rltlllisrr jc V lirsllrik

l . Strany síl o;lriivltcllú zitl.ltlčíl:rl' si
započítané vriitarte l )l)l ].

2. Kaž,dá slralla lrrit právcl lakltrrtlvitl'
Zmlvvy, o<lo dfur iclr splal.no.sli
právnyllli pre<l1lisllti,

t]'lr[uolt Zo.
ZHlxrčitnnic

svtlic vziiirlltttló s1llillttó 1ltllrl'irtllivky. Vzítjollrlló ;l<llrI'lltlrivky llrrtlír

írlrlky z <ltttoškiutilt zit všclky s1llntrró ttczit1llit1oltó čirlstky 1ltltll'a to.itrl

dtl zaplatcrria vo výške startovcllc.j Zrtrluvtlr1 prípirltrc pl_alrrýrrri

I.

CAST Vl. -,,Kontrola činnosti Prcvádzkovatcl'a a systóm kritórií hodnotcnia.iclro činnosti"

čIánolr 2z.
l,nf,onm*č nó poviamsl' P revád,rkov8úel,'* *

hodnotenic jcho činnosti

Vlastník je oprávnellý vykonával'kontrolu činnosli Prcvádzkovatel'a podl'a le.jto Zrnluvy. Za Lýnllo
účelorn má Vlastník právo plistupu ku všetkýrn častiarr predmelu prevádzkovzutia, _je oprávncný
vstupovať do všetkých priestorov prevádzok a pracovísk Prcvádzkovatel'a. Vlastnik rná právo
požadovať od Prevádzkovaíeťa všetky doklady a informácie súvisiace s predmelorn konlroly, ak to nic
je lylúčené všeobecne závázlými právnymi predpisrni a Prevádzkovatel' sa zavuzuje poskylrrírl'
Mastnikovi všetku potrebnú súčinnost' na vykonanie kontroly plncnia jeho 1lovinnosti podl'a tejto
Zmluvy. Prevádzkovatel'je povinný zabezpeěit' Vlastníkovi príslup do iníbrlnačlrého sysl,émrr
prevádzkovatel'a
zmlur.né stl-any určia kvalifikovarého zástupctt pre kontrolu plnelria tejto zmluvy.
Uťerrý zástupca Vlastníka usku,točni najmenej [x ročne kontroltr hrfraštruktury a tlokurnentov, ktoré sťt

nelyhnutné k sledovaniu plnenia povinností Prevádzkovatel'a podl'a tejto Zmluvy.
Prevádzkovatel' .;e povinný doručiť Vlastnikovi písomne najmá nasledujúce informácie týkajúce sa
pLrcrúa jc|ro povitttttlstí podl'a tc_jto Zrrrluql, o to v rraslodu.júcich dohodnutých lehotách:

a)uýsledky hodnotenia kvality odpadol"ých vód vypúšťaných do povrchovej vody - k dátumu 30.ó.
a31.12 ,vždy najneskór do 15 pracovného dňa nasledujúceho mesiac4

b) rnnožstvo vody odvedenej Verejnou kanalizáciou v m3 - k dátumu 30.6. a 3|.|2, vždy najneskór
do 15 pracormého dňa prvého mesiaca nasledujúceho štwt}oka

c) rrrnožstvo vyčistenej odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou - k dátumu 30.6.
a 31.12., vždy najneskór do 15 pracovného dňa prvého mesiaca nasledujúceho štvťrok4

ď) čiastku faknrrovanú ProdusQntom za odpadovú vo.drr_ oďvedenu Verejno.u kana'lizáciou a čiastku
uhradenú - min. 2 x ročne,

e) údaje o množstve vody odvedenej Verejnou karralizáciou merarrej a fakfirrovanej v m3 - min. 2 x
ročne, vždy najneskór do 15 pracovného dňaprvého mesiacanasledujúceho štvrtiok4

D údaje o finančnej čiastke qmaloženej Prevádzkovatel'orn za opravy a údržbu predrnetu
prevádzkovania - Infraštnrktury - každých šest'mesiacov, vždy najneskór do 15 pracovného dňa
nasle&rjúceho rnesiaca poófa jedtrcttiých Opráv: Řwá&kovatď' predŤoží \llastníkwi phfor

s r,yhodnotením rozhodujúcich opráv.
g) informáciu o kždej havír7i, oprave Verejnej kanalizácíe, dátuíne jej vzniku, vyriešení

a odstr,ánení - priebežne a bezodkladne, - pdstupom do informačného systému Prevádzkovatel'a_
h) infonnaciu o akornko,ťvek prelušení odvádzmía odpadolých vód Verejno+ kanalizaciou

trvajúcom dlhšie ako 1 hodinu, pděine a vykonaných opatreniach k náprave - priebežne,
prístupom do informačnélro systému Ptev ádzkovatel a,

i) rnfonnáciu o sťažnostiach spotrebiteťov, spósobe ich rrybaveni4 opatreniach r,ykonaných
k ruíprave - duakrátzarok,užďy do 15 pr:acovného dňanasledujúceho rnesiaca,

j) inforrnácie o uda]ostiach a skutočnostiach ktoré móžu rnať podstatný wly" na poskytovarrie
služieb v nasledujúcorn monitorovacoln období, ak sú tieto znarne ďebo aspoň predpokladané -

4
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t.

bcztlrl klrrrl nc,
k) infonrtricic tl rraklitdarri s littltrtčrrýrrti 1lrtlsír-ir;rlkitrtti ziskaltýtrri tl<l ž,iatlirtclilv tr ;lr ilrtljcrric rrit

Vcrc_jlrťr kalralizitcitt a tlcl l)rtltltlccttítlv vtiiíittrc Sltlčrtťllrtl zir 1lrctlclrtitlz:rjúci killclttllirrry t<lk tllr
30 dní rld rlrlručclrill pisrllltltcj, žiarlrlstj VlllsIltiklt.

l) iné iníilnni|rcio súvisiilc§ s |)l,cdlllclllttr Zttllttvy v lolrtllc tll,čcllc.i v ;ristltttltr,,j výzvc Vl:rstllika.
Vlastrlík bu<lc lrróct'vylt<rdtttlctlval'irllitlllriicic lýkll1úoc sa ;llltcnia ptlviltlttlsl í l)l,cv/ttlz.kovitlcl'it. tlvotlclrť:
v článku 4. body a)-l) ;ltldl'lt lcjllr Zllrluvy ;lricllcžltc 1ltldl'lr ;rtllrclly Vlaslrríka ;ll ísltr;l<ltlt tltr
i n forrnačn élt o systém u Prevádz k <l vil l r,: l'i t.

Pteváďžkova€l' _je povinrry prcdltržiť Vlaslrrikovi pistrntníl irtfirnrllie-iu tr pript,nvovaných z,nurtóch
organizačnej štruktúry jclro spoločllosli a to lrczodkladnc po odsťlltlasorti zllliotl v t,ll,giittoclt
Prevádzkovatel'a, s odóvodnením navrltovttnýcll zrtriclt a s ptrsítdcním iclr clo1ladu tla Jllrronic .iclr<r
povinností podl'a tejto Zrnluvy,

Článolr 28.
Kritéria kvality, ich hodnotenie a sankcic za iclr ;rorušcnic

Za účelom kontroly činnosti Prevádzkovatcl'a podl'a tejto Zrnluvy a s cicl'oln ncuslálelro zlepšovaria
kvality prevádzkovania vodarenskej infi,aštruktúry, sa zmluvné striuly dtlho<Jli na systén]c kritórii
hodnotenia činnosti Prevádzkovatel'a (d'ale.| a.; ,,kritóriá kvality") a systérnc sankcií za porušonic
kriterii kvalit5r

Za relevantné zistenja porušenia kritérlí kvality bude považované každé zistetlie porušenia kritérii
kvality určených v bode 6 tohto Článku Zmluvy Vlastníkom, pri ktororn l>revádzkovatel' neprerrkážo
opak.

Zmllvné strany sa zavázují na žiadost' Vlastníka písonným dodatkclrrr k te_jto Zlnluve rozšírit' počot
kritérií hodnotenia čirlnosti a kvality aj o d'alšie kritéria vychádzajúce z najlepšej mcdzinárodnej pra,ic
a oprávnerrych požiadaviek Vlastni,ka,

V pdpade nneny všeobecne závázných právnych predpisov, zktorych sú kritéria odvodzované, sa
automaticky rnení aj obsah dotknutých kritérií ku dňu účinnosti predlnetného právneho predpisu. Ak
je dohodnuté kritérirrrrr prísrrcjšie ttež všeobecne závázný právny prcdpis, zostóva aj po zmene
právrreho predpisu ričinné v tej časti, kde je nad'alej prisnejšie než ntelie právneho predpisu.

Zmluvné strany sa dohodli na v,ýkladovom pravidle, že v prípade, ak je niektorá povinnosť upravená
v ostatných častiach Znlwy a je súčasne uvedená ako kliténrun kvality podl'a tohto Č]ank u Znlvvy,
má prednosť znelie kritéria kvality uvedené v tomto článku Zmluvy, vrátane výšky sankcie za jcj
porušenie.

Za porušenie kritéria kvality sa považuje nasledujúce porušenie povinností Prevádzkovatel'a:
a) každé nepos§trrutie informácie podťa bodu 4 a 5 Clánku 27 tejto Znlwry,
b} znížqniq rniery pripoj.enia ProdLaentov na Verqilrú kanalizaciuo viac ako I %o (iedno p.alaento) za

obdobie jedného kalendárneho rok4 v porovnaní s rokom predchádzajúcim,
c) každé opakovarré prekročenie kvalitatíwych limitov odpadov,ých vód z Verejnej kanalizácie

vypúšťaných do powchoých vód, zistené na tom istom odbeinom rnieste v priebehu 15 dní,
d) každé úplné alebo čiastočné plánované prerušenie odvádzanta odpadoých vód Verejnou

karralizáciou v trvaní viac než 8 hodin v tneste,
e) kažóe úptné al*o čiastočné prerušonie odvá&arria ofuadúĎý ch vCrď Verejnou kanalizáciou z

dóvodu havánle v trvaní viac než24hodin v obci alebo mestskej časti,

D každé neplárrované prerušenie čistenia odpadoých vód v trvaní viac než 8 hodírr.

7. V pdpade, že Prevádzkovateť poruší ktorékoťvek kritérium kvality stanovené v bode 6, tohto Čtant u
Zm7lvy po prvý krá{ je Vlastník povinný ho vyzvať k odstrarreniu závadného stavu v primerane_j
lehote nírn určenej

V pfipade opakovaného porušenia kritérií kvality je Prevádzkovatel' povinný zaplatiť Vlastníkovi
zrnluvnú pokutu vo ýške a spósolrorn dohodnu.týrn v č]anku 29. tejto Zrnluvy

ZákJadná r!ška zrnluvnej pokuty za neplnenie kíitérií definovaných v bode 6. tohto Čtant<u je
stanoverrá vo výške 0,5 Yo ročnej odplafy určeného podl'a Čláot ,, 22. tejto Zmhlvy.

Vpdpadq ak kporuše-niu ktoré]hokofve* zkritérií kvality podlabodu 6. tohto čl-ánku dójde}aviae
krát po sebe v období jedného roku z toho istého dóvodu, je Prevádzkovateť povirrný zaplaiť

)
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V|aslllíkovi z,a ka;dó llrkóltl tl;litkttvirrtú ;trll,ttšcttio kritórilr livirlily ztltlttvttír llttktrlrr vtr výškc I

fiednóho perceltla) rtlčrrr:.j trtl1llirly tlr,čcrrólrtr 1locll'ir (''|ťtrrkrr 22. lc_jl<r Zrrrltlvy l't-iivrl Vlltsl rrikir

(),
,,íl

llil

odslúperric od Zrnluvy týrlt rtio _jc dtl|krltllú
11_ prípady dc[bclvmó v bclclc ó písnr_ b) rú í) tolrto člirrrkLt ncllutlít 1lovužované za 1lolttšctril kr:iterii

kvality zavincnó lrrcvltdzkttvltlclirttt ltllt ,rrl 1lrtrtl;rtll<ltttlu, Í,t llutlt s;tllrtrllli rts;ttl11 .jtrlnrr
z nas|cdujírcich ;lo<lmitnolr:

a) uve<lcné nc1;lrlottia alello;lrcrušcrtia vzrtikttít llktl ltáslcdtlk 1lrcvádzktlvuria kattltlizilčrtc.j

infi,aštluktírry vrťrtano Č]OV, kttlrri llozallczlrr:čtr.jc súlatl s rtitrilltlottítn vllrcly Sl{ Č.2ó9l2()l0
Z. z., n ezav i ncn élt o Ftcv iitlz h tlv atc l'trtrr,

b) uverlené neplnenia alobtl prclušcnia vzniktlú z dóvoclu vyššoj nroci.

12. Zmluvné strany sa dohoc_tli, žc výslcclky kontroly clodržirrvania t<iitCtl kvality l)odl'a tohto Člfuku
zrnluvy budúpravidclne jcclen krát ročltc, vžtly k 31.0l. lraslcdujúcelttl roka vyhorlltcltenó zástupcarni

zrrrluvných strán.

ČlánoH 29.

Splatnost' zmluvných pokút

l, V pdpade, žePrevádzkovatel'poruši kritér,iLrrn kvality podl'a ť:lánku 2B. lclto Zlnluvy,.je Vlastnik
oprávnený uplalnit'voči nenlu zrrluvné pokuty dohodnulé v Clánku 28. tejlO Z,mluvY.

2. Prevádzkovatel' nie je povinný zaplatil' zmluvnú pokulu lerr v prípade, ak pre,tftaŽe, Ž,e porušcrric

povinnosti nastalo,na záklede skuíočnosti vylurčulji,rcej. j,elrc zodpoveclrloď podlla Čtó*loo 2& bodu, l1.
3. Zntluvnápokuta je splatná na základc písomného vyúčtovania ;lokuty doručenej Prevádzkovatcl'ovi

Vyúčtovanicmusí obsnhovuť dóvocl uplatneniapokuty. Vyírčtovaná poktrta 1e splatná rlrl l4 dni tld
doručeniavýlčtovania. V pochybnostiach sanázato, žc vyúčttlvattic pokuty bolo Prcvádekovatclilvi
doručené tretí deň po jeho odoslarrí.

4. PrevádzkovateL je oprávnený do doby splafirosti pokuty doručit' Vlastníkovi písorrrné vysvetlenic

preukazujúce, že povinnosť porušená nebola aíebo že kjej porušeniu došlo na zákIade skutočností

lylučujúcich zodpovednosť Prevádzkovatel'a. Doručenirn vysvet|enia prestáva beŽat' sPlatnosl'

nrrluvnej pokuty.
5. Vlastník preskúma dóvody Prevádzkovatel'a uvedené vo r,ysvetlení a oznatni Prevádzkovatel'ovi svoje

stonovisl<o do 10 dní od doručenia Wsvetlenia. Y príparle, že Vlastník oznámi Prevádzkovatcl'ovi,
ŤpnzzapJatenípokury ftvrá* zvyšujp sa zmluvnÁ pokuta o 25,'Yn a táto zvýŠenri zmluvn:Í Pokuta
je splatná v lehote spolu s už lyúčtovanou zmluvnou pokutou.

6 Zlnhlvné strany sa doirodli, že ak v dósledku porušenia kritérii kvality alebo akejkoťvek povirrrrosti

Prevádzkovateť4 bude Vlastníkovi uložená sankcia zo strany sprá.meho orgánu, uhradi

Prevádzkovateť Vlastníkovi všetky naklady, ktore Vlastníkovi vtejto súvislosti vzniknÚ, tj. siulkoiu

v plnej ýške, tror,y konarria a troly právneho zastupenia.

7.. V pfipa,le; že poruše1tie povinnosti Prwádzk-ovatelta bude posti,}muté sanhciou ry*atnenou spťtvnynr

Órgránom a táto bude riadne a včas Prevádzkovateťom zaplatená podťa bodu 6. tohto Clanku Zmluvy,
nie je Vlastník oprávnerrý požadovať od Prevádzkovateťa zaplaterie zmlurmej pokuty za poruŠenie tej

istej povinnosti podťa ostatných ustanovení tejto Zrrrluvy,

ČaSŤ VII. - Osobitné doiednania

Čtánot30.
Oprávnenia k cudzím nehnutel'nostiam

1. pri uskutočňovaní práv apovinností ztejto Zmhny týkajúcich sa InfraštruktÍtry má Prevádzkovatel"

p*r_at+nar,.o{:njr,eb,řffid#ffiF_í p{sttp.na.prozlt**y v+l.{tstt#lgtte Vlmh#ka.

čHnolt31.
poistenie

1. prevádzkovateí sa zavázuje uzavieť a po celú dobu trvania Zmlwy udržtavať poistenie zodPovednosť

za škody spósobené svojou činnosťou tretim osobám.
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Prevádzkovatcl'.ic 1ltlvirrtlý tra 1t<lžiittlitrtic Vl;rslrríkll ;lrcrlltlžil'rlru ;tlirtlró 1rrlislttei ztltlttvy lr 1ltllvl<lcttky
o platlrirclr poistenélro

ť'lónrlk J2.
Zrltl ;lrlvcrl rrrls 1'

Prevádzkovatel'prevádzku_jc lrríiašlrrtklrlrrr v() vlitslrttlllt lllollc il lla vlaslltó ltclloz;;cčcrtslvtl

Prevádzkovatel' je zodpovedný za všolky šk<ltly. klrlló vzlrikli Vlirsllríkovi v sťtvisl<lsli s výktrlrtlltr.jclrrl

činnmti podl'a tejto 7:mlulty alcbtl v prilrrne,i sťrvisltxti s tYm. Prcvátlzktlvatcl' nic .jc zotlptlvcdný za

vzniknutú škodu, ak ttcmoltol splrrit'svoj zliviiz.ok z tcjto Ztnluvy alcbo vyplýva_júci z 1llatrrýclr 1rriivrryclr
predpisov v dósledku porušenia te.jto Zrrrluvy irlobcl inej právnc.j povinnosti zo strany Vlastnlka
Vlastník zodpovedá za škodu, ktorá vznikIlc Prcvádzkovatol'ovi a/erlcbo lrctiIn osolrárrr v dósledktr vírtl

Infraštruktúry, Ien za predpokladu, že takttl vznikrlutá škoda nie je náslcdkorn zaltc<lballia povirtllrlsti
Prevádzkovatel'a podl'a tejto Zmluvy alebo povinností vyplývajúciclr Prevádz.kovatel'ovi z právrrych
predpisov a STN.
Yďahy, práva apovinnosti Zlnluvnýcll strán týkajúce sa zodpovedlrosti za škodu a.iej náhrady, ktor,é

nie sú upravené touto Zmluvou, sa budú spravovat'prislušnýrni ustanovcniatli ObchodItého záktrlrltika
(zákon č. 5l3ll99l Zb. v znení neskorších predpisov).

č]Uoot s:_
Vyššia moc

Vyššt_,u t|tucou sa p[ů účely tejto Zrnluvy rozulnic akákol\ck udnlosť nlobo okolnosl'alcbo korrrbinácii,r

udalosti alebo okolnosti, ktorá írplne alebo čiasltrčlte bl,áni alobo odklatlá riadrrc s1llncnic ;rovintrosti
stanovených v tejto Zmlave niektorej zo Strán, pokial' takéto udalosti alebo okolnosti ltic síl

primeraným §pó§obom priamo aleb.o nepriarno konfoolovatelhé dotknutou Slrarrou a nemolrlo irn b.yť

zabránené, pokiať by dotknutá Strana použlla primerané opatrenia (ďalej len ,,Vyššia m9c"), Vyššia
moc zahfňa najrná nasledormé udalosti a okolnosti, ktoných rozsah alebo dósledky splňajú vyššie
uvedené kritériá:
a) Vyvlastnenie alebo zmenaprármych predpisov,
b) Odňatie povolenia alebo oprávnenia alebo nevytlanie t,esp. nepredlženie oprávnenia alebo povolcnia

z dovoďov, ktrorr"r nic je možné pričíťať prevádzkovateloovi, emi vlastníkovi,
c) Akýkoltek vojnoý aktbez ohťadu na to, či došlo k vyhláseniu vojny, invázia, ozbrojený konflikt,

blokáda nepokoje, teroristický akt na uzem|
d) Pdrodná katastrof4 najrná povodeň, zelnetrasenie a pod.,
e) Epidémia.
Po dobu trvania Vyššej moci, nie sú Zmluvné strany zodpovedné za neplnenie si svojich zmluvných
závilzkov. Strarry sa zavázují vyvinút' maxilnálne úsilie na splnenie povinností stanovených v tejto

Ztn7ave a na nápravu následkov spósobených Vyššou lnocou.

článok 34.
poúnnost' mIčanlivosti

S#a:ry sa zaviiz=t+j+ dodrži+vď rn!ěa+livosť ov.še{oýetr ďÉL$očffitireh, kto{é s* do*ve{ia v súvisl+sti
s uzatvorenírn alebo plnením tejto Zrrilxy, a ktoré nie sú verejne znune s v}nimkou tých skutočností,
ktor.ých poskytnutie tretím osobám je nevyhnutné pre ptnenie závázkov z tejto Zmlw1, a/a]ebo lryplýva
zo všeobecnc rfu ámy clt právnyclr predpisov:
Táto povirrrrosť mlčanlivosti sa vzťahuje najmá na skutočnosti tvoriace obsah tejto Zmluv.v, na
informácie týkajúce sa pdpadného sporu medzi Prevádzkovatefom a Vlastníkom a ďalej na finančné,

obchodné alebo iné vzťahy medzi Prevádzkovateíom a Vlastníkom.
Strany sa dalej zr,vďzujít zabezpeěiť, že t,šetky osoby s nim-i spolupracujuce (najrná zarnestnanci,

obchodní partrreri, poradcoúa), ktoré sa móžu dozvedieť vyššie uvedené skutočnosti budú zachovávat'

mlčarrlivosť v rovnakom rozsahu.
t]stanovenie ťohto článku zmíuvy, ako aj ustartovenia tejto zmiuql o prisluš-ných zmiuvných poi<utách,

pdp. iné ustanorienia, ak to vyplývazich zneniz alebo povahy, zostáv4jú pre Sn-arry záxazné aj po

l.

2

4
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skončcrtí le_jto Zrrrlrrvy, it ltl itj

Zmluvy.
("]^SŤ,Vllt. -

v ;lri;llttlc.jc:j sktrrtčerliit z rlíivrltlrr rltlslílllcttiit rrickltll,c:j zo Slriirt trr| |c:iltr

'l'rvrllric ZlllIuvy tt sktlltčt:ttic z.lttltlvnóltll vzl'rthu
ť'lrlnrrlr35.

Iližtin l rvnnig z.mItlvrt(.lttl vzl'tt htt

l. Táto Znlluva nadolrírda ;llilttttlsl' tlňtlllr.jo.j 1lod;lisilrriir ttlltllttit Zttlltrvlrýltti slI,;tttaltti it ťtčirttttlsl' 1ltl s;llttcIri
podlnicnok stanovený ch 1ll alným i priivltyln i ;lrodltt sltt t.

L Téúo 7snhya §a uzatvát,a rur clobu |0 rokov. tldo drla ptlrlp,isarriir obidvorrra zrnluvltýrrri slrautiutli
s ýpovednou lehotou 3 ntesiacc. Vý1lovcdlrii lclrola začílra plylrril' prvýltt dňotrr naslcdu júcclro t-tlcsiilca
po doručení výpovede. .

(']lánok 36.
skontycn ic zm|uvnóho vzt'a h u

l . Táto Zmluva móže byť ukonče IÁ la základe 1rísolnne.| dohody oboch Strán alobo na zákla<lc odstú pcrr ia
od Zmluvy z dóvodov uvedcných v tcjto Zmluve alcbo na z,ákladc uplynutia času, na ktolý .jr:
uzatvorená.

2, V prípade písornnej dohocly skončí trvallic te_jto Znrluvy driorn uvedcttýtn v tc.ito dohodo,
3. V pr ípatlc tltlslírllclria trtl Zlltluvy z dt]vodu podstalrrého porušcnia ustanovcltí tc_ito Zlnluvy (po<il'a bodu

l. písrn, a) oJcbo bodu ?. písrn. a) článku 37 tejto Zrnlttr],) .ie 7,nlul,ná slt,ana, klorá rllá právtr ocl
Znluvy odstupiť povinrrá n4iprv píscltnrte upozonrit'druhú Znrlrtvrrú slranu na porušeni e 7lnlvvy
s upozornením na možnosť odstúpenia od Znluvy a poskYnút' lcjto Zmluvnej strallc najmencj 90
dňoťr lehotu na nápravu. '1-o neplati, ak povalra porušenia teito Zmluvy vylučuie možnosí' nápravy.
V prípade, že Ztnltwná strana, ktorá porušila túto Zmluvu neurobi nápravu do uplynutia |elroty
poskytnutej. na ná4lravu podt'a tohto bodrr- rrrá Znluvná slrarra., k|.orá v sú]ade s týnto bodorn žiadaJá
o nápravq právo odstupiť od Zmluvy. V pripade odstúpenia od Zrnluvy z dóvodu uvedeného v bode ] .

písm. b) alebo v bode 2. písm, b) článku 31. tejto Zmltnry, je Zmluvná stran4 ktorá rná právo odstúpit'
od Zrnlrrr.lr, oprármená oclstťrpiť or1 7,mlulry lrez predchádzajúceho písomného upozomenia druhe_j

Zrrrluvnej strarry a bez poskytnutia lehoty na nápravu. Odstúpenie od Zlnluvy musí byt' uskutočnené
v každom pdpade v písomnej fonne a je voči druhej Zrnluvnej strane účinné dl"rom jeho doručenia,

+. V prípadeukončen-ia tejto Zn|ltt.vy si Prevádzkovatcl' a Vlasťnik poskyffrú potrebnú súčinnosť, aby bol,o
zachované plynulé odvádzanie odpadov,ých vód.

Článok sz.
Odstupenie od Zmluvy

1, Vlasa+íkje opráwrený odse$piť od tejtoZr+l+v,y:
a) v pdpade podstatného porušenia povinností Prevádzkovateťa podl'a tejto Zrnlur,y, pričom za

podstatrré porušenie povinností Prevádzkovateía sa pre úěely tejto Zmluvy považuje:
- ak Prevádzkovateť stratí oprávnenie alebo prestane spÍnať podmienky na vykonávarrie činností,

lctoré sú predmetorn tejto.Zmlwy atento stav nenapraví do 90 dní odo dň4 keď stratil
oprármenie alebo prestal splňať uvedené podmienky,

- aía hevádzf<ovatef buďe v omešf<ani' viac ako 60 dní s rihradou splatrrej oďplaty alebo
akejkoťvek inej čiastky, ktorú je povirrný Vlastníkovi podťa tejto Zmlur,y alebo osobitrých
prepisov zap'la.tjť, a ktorá nie je sporná alebo o ktorej pdslušný orgárr právoplatre rozhodol, že
Prevádzkovateť j e povinný ju Vlashíkovi zaplaiť,
ak Prwádzkovatel poruší povinnosti stanovsfié v čtanku í3 a í4. tejto Zm}u\,y,
ak_ Prevádzk_ovate| opa,kovan_e_ poruš[ kntérla kva|ity v zT,v§LQ ustanovení Člárrtru 28, tgto
Zmllvy.

b) ak bol na majetok Prevádzkovatel'a lylrlásený konkurz, alebo bolo konkurzné konanie začaté
voči P*evádzkovatďovi zastavenépTe nedostatok rnajeku

2. Prevádzkovatel'_ie oprár.nený odstupiť od te_jto Zmfuw:
a) v pdpade podstatrrého porušenia povirrrrostí Vlastnika podl'a tejto Zmluvy, priěom za podstatrré

porušenie povirurosti Vlasfiríka sa pre účely tejto Znluvy považuje:
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- ak Vlirsílrik ltczitllr.:zllcči l)rcviltlzktlvirlclirvi rlcrttšcrtý výkrltr ;lrílv pttrll'ir lc.jltl Zrrrlttvy,
- ak VIaslrrik lrtltlc v rltrrcškaltí viitc ilktl ó() tlrri s írltrirtlott irkc,jktll'vck čiirstky. kttlr,ír.jc ;l<rvilrrlý

I)rcvltdzktlvirlc|ilvi 1ltltll':l lcjl<l '/,nlluvy ttlr1,1rtlií', it klrlrii lrie .Ic slltlt,lrii irlclltl rl kltlrcj ;rl,íslrršrlý
otgát] plávoplntllc l:rlzltodtl|_ žc VLnlrtik _je pclviltlrý.jLr l'rcvádzk()valcl'()vi zaplnliť.

b) ak bol tta tnltjcttlk Vlltslrrikir vylrl:iscný krrtlkul,z, itlcll<t lloltl ktltrktlrzttó ktltlittlio zirčtrlc vtlči
Vlastníkovi zaslavcttó 1ll,c ttccltlst:rltlk tttir.jclkrr.

Člínrlk 3tt.
Sllíi lnó otlovzdanic l n frrrštruktri ry

Ku driu ukoltčcniir tc.jto Zlnluvy tldovzrlá l)lcvátlzkovatcl' Vlastlríkcrvi lnll,aštruklúru v slilvc
zodpovedajúcom bežnómu clpolrebovaniu a veku lnfraštruktúry, s ;lrihliadnutirrr na lnvcstIcic,
Technické zhodnotcnie a Opravy, Strany začnú priylravoval'prolreraci protokol v lclrolc 3 tnesiaco ;lrcd
dátumom skončenia Znluvy.
Súčasťou preberacieho protokolu bude aktualizovaný súpis a s{av lnfi,aštruktúry tak, aby zodpovcdal ich
reá]nemu stavu ku dňu skončerria Zrrlluvy.
Spolu s Infraštruktúrou odovzdá Prevádzkovatel' Vlastníkovi aj všcl,kLr Dokumentáciu a súvisiacc
dokumenty.

ČnSi' lX. - 7,ávarcčné ustanovenia
Clánok 39.

Rozhorlné právo, ricše. ic §poro,v} príslušnosl'

Táto Zmluva je uzatvorená a bude sa vykladať v súlade s právnyrn poriadkorn Slovcnskej republiky.
Zmluvné sffany sa dohodli, že v ptÍpade akéhokol'vek spolu vyplýva.júceho z tejto Zlnluvy alebo v
súvislostj s ňou vynaložia rnaxirnálne úsilie na urovnanic sporu predovšetkým tnitrrosúdnou cestou, V
takom pťpade obe Zmluvné strarry bez zbytočlrého odkladu určia svojich zástupcov, ktoný sa budú
snažiť rokovaním odstániť sporné botly a closiahnuť tl'tlhotJu,

V pípade sporov, ktoré by vzrrikli v súvislosti s touto Zmluvou. bude tozhodovat' príslušný súd
Slovenskej republiky.
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Clánok 40.
Oddelitel'nost'

1. Ak ktorékolVek ustanovenie tejto Zmlwy je, alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným,
protizákorrnýrn alebo nevynútitelným, ostatné ustanovenia Znluvy zostanú nedotknuté a v plnej
platnosti. V uvcdcnom pdpade Zmluwé strany bez zhytočrlého odkladtt začnťt rokovanie. ktorého
cieťorn bude nahradenie dotknutého ustanovenia ustanovením, ktoré rnu bude obsahom a]ebo
*onon*iujsýt+ účdon* na;ibližšie.

čtánok 41.
Doručovanie a spósob ýmeny informácií

Každá korešpondencia informácie, podani4 vyjadrenia alebo akékolVek iné písomnosti týkajúce sa
tejto Zfilhw alebo súvisiace s touto Zmluvou, pťpadne každá korešpondencia, informácie, podani4
r.yjadrenia alebo akékolvek iné písomnosti, ktoré je ktorákolVek Ztnluvná stíana povirrrrá doručiť
druhej Zmluvnej strane tejto Zmluw, musí byt'doručená poštou, faxorr1 elektronicky alebo osobne, a to
na adlesy uvedené v záhlavi tejto Zmlu\y.
Potwdenírn o doručení je v jednotll:ých pipadoch uvedených vyššie podací lístok opatrený pečiatkou

eošty, pot+rderr,i,o vysta.ver+é f,a*on*, elekto+riakou. pošto+. alebo. esobos kto+q.bola ko*esporrdenei*
určená.
V pdpade akejkolvek zneny kontaktných údajov uvedených ziůiaví tejto Zínluvy je dotknutá Strana
povinná písomrre ozrrárniť dtuhe_i Zrrrlurmej strane do 7 dtrí tuto anenu spolu s rroýrni kontaktnýrni
údajmi,

1.

2
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Clánok42.
Rózne

.AJgékol]vek H$€r+y ďé+ dcpbre.*i+ t$b. Zml++vy je- mo*é _tobit' b++. v písor++rwj €o+r+re- p*oseed*íetvor+r
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami s tYm, že na dodatok k tejto
Zmluve je potrebný predchádzajúci písomný súhlas sjeho obsahom Poskytovateťa (Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky).
Prevádzková zrnluva nadobudne účinnosť až po písomnom súhlase s jeho obsalrorn Poskytovateťa NFP
(Ministerstva životrého prostredia Slovenskej republiky) s jej znením.

Táto Zrrrluva je vyhotovená v 6-ich vyhotoveniach, z lttoých kažďé lyhotoverrie má platnoď onginátu,
s určením 4 vyhotovenia pre Vlastníka a 2 vyhotoverria pre Prevádzkovateťa.

ČtánoX 43. Prilohy

1, Neoddelitelhou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné pdlohy:
* Pt{h*r* é t Zeznae.mefl*ktrtvmiae*e}n,6:*štrtrktírt4 Fočrrc-účtoňřEé@isy.@*tt
r Pdloha ě.2 Zm7uvao poskpnutí NFP č. 125l1.2\Rl20ll zo dňa08.12.20l1

vrátane dodatkov ó.t,2 a3

V Sládkovičove dňa 22.04,2016 V Sládkovičove 12.05.20 16

E4i*-1
Za Mastníka:
Ing. Anton Szabó František Ruman

konateť Vodrá.reňskej spoločnosti s.r, o,,
s]ádkoviěovo

Vodárens}á epoloěnosí Sládkovičovo
epol. s no.

Fuókova460/254 6
SZSZI SLÁDKOVIČOVO V

Ičo: ge zsz zsr Ič DPH: slí2020l9l657
Bank" sp. VtÍB Galanta, č. účtu: 13S181495U0200

1bl"/fax 031 780 ó742
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