
ZMLUVA č.1612017
naodvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podťa zákonač,5I31I99I Zb. azákonaě.44212002Z. z. o verejných vodovodoch
a verej ných kanalizáciách.

uzavretámedzi

Prevádzkovatel': Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s. r. o

Fučíkova 4601254
925 21 Sládkovičovo,

IČo: 3623275I
DIČ: 2020191657
tČ opH: SK202019l657

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Tmava, oddiel Sro. Vložka č, II532|T

IBAN: SK13 0200 0000 0013 3181 4951
SWIFT: SUBASKBX
Elektronická adresa: tabp.sladkovicovo@gmail,com

Zasttlpená: František Ruman, konatef spoločnosti

Producent: František Baumunn



predmet a účel zmluvy

Predmetotn a ťrčelom te.ito zmluvy je usporiadanie vzájomných vzt'ahov prevádzkovatel'a
verejnej kar-ralizácic a proclucenta v súlade s platnou právnou úpravou pre:

II.
l'odmicnky prc odvádzanie odpadových v6d a povrchových vód.

Producent sa zaváz.uje do verc.incj kanalizácie vypúšťat', alebo odvádzať |ba:

1. Odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce
prevádzkovómu poriadku verejnej kanalizácie a ČOV, teda:
- splaškové (obsahujú splašky z kuchýň, kúpel'ní, záchodov a pod.)
Prípustnó miery znečistenia:

ukazovatel' znečistcnia Prípustná miera znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CIISK Cr ( mg/l)
pFl
Celková sol'tlost'
Tuky a olejc rast|. a živočíš. póvodu ( mg/l)
Saponáty spolu (nlg/l)
Ortut'FIg (mg/l)
Mccl'Cu (mgil)
Nil<el Ni ( nrg/l)
Chrónr Cr lII (nig/l)
Chrónr Cr lV (mg/l)
Olovo Pb (mg/l)
Arzén As (mg/l)
Zinok Zn (mgll)
Selén Se (nrg/l)
Kadmium Cd (nrg/l)
Strieblo Ag (ng/l)
Kyanidové ióny CN (mg/l)
Ropa a roprré látky (nrg/l)
Celková sušina (rng/l)
Látky usadzovatel'né po 30 min. usadzovania (cm3/l)
Látky fenol ickélrcr charakteru (mg/l)
Teplota vody v stupňoch Celzia

l000,0
2000,0
6,8 - 8,5

,"1000,0

55,0
10,0
0,005
0,5
1,0

_ 0,5
0,1

0,1

0,2
2,0
0,05
0,2
0,1

0,2
. 20,0

3000,0
200,0
30,0
40

Miery znečistenia sa zist'ujú rozborom vód vypúšt'aných do kanalizácie podl'a
technických noriem o vykonávaní rozboru vód.



Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru ztrcčistenia podl'a čl. Ii
tejto zmluvy aprevádzkového poriadku verejnej kanalizácic sa nlóžu vypúšt'at'do
verejnej kanalizácie až po ich predčistení u prodLrcenta odpadových vód tla tlrieru
zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alcbo roz]rodrlutiu
okresného úradu.

Vypúšt'anie odpadových vód do verejnej kanalizácie cez dotlror,ó čistialrlc
odpadovýclr vód a žr"rmpy je zakázané.

Producent odpadovýclr vód je povinný v mieste a rozsahu stAtlorlcl-toI-tr prcviiclzkovým
poriadkom verejnej kanalizácíe kontrolovat' mieru znečistenia vvpútšt'aných
odpadových vód do verejnej kanaljzácie s výnimkou vypúšt'ania odpadovýclr vód
z domácností.

2. Povrchové vody odvádzané do verejnej kanalizácic

Zoznam látok, ktorych vypúšt'anie do verejnej kanalizácic jc neprípustné:

o Rádioaktívne , irrfekčné a iné látky, ohrozujúrce z,dravie, alebo bczpcčtlost'
obsluhovatel'ov stokovej siete, prípadne obyvatcl'stva, erlcbo J<tor:ó spósobujú
nadmerný zápac|,1.

. Látky narušujúce nlateriól s,lokovej siele, ulebo čistiarne odpadclvlich vód.

. Látky spósobujúce prevádzkové nedostatky, alcbo poruchy v pricLoliLr stokovej
siete, alebo ol-rrozujúce prevádzku ČOV.

. Horl'avé, alebo výbušné látky, prípadne látky, kloré zrlicšanítll stl vztluchom
alebo vodou vyvíjajú jedovaté plyny.

o pesticídy, jedy, omanrné látky a žieraviny.
o soli použité v období zimnej údržby korr-runikácií, v I,Lrtložstvc prcsa|rLrjúcom

v priemere rra toto obdobie 300 rng v jedrlonr litri vocly, Lrličlló rrcčistoty
v množstve presahujúcom 200 mg v jedr'om litre vody. ropu a ro;lnó látky
presahujúce 20 mg v jednom litri vody. 'foto množstvo sa zist'r-rjc tcsrlc pred
vstupom do stokovei siete a ak ide o uličnó nečistoty, vžcliz pri vl,pt,zizdnenom
koši a pri usadzovacom kalovom priestol,c vstupLt.

lIl.
I]rčenie množstva odvádzaných r,ócl

Za odvádzanie odpadových vód a povrchových vód vcre.jnott kanalizácioLrjc
producent povinný prevádzkovatel'ovi platit' stočrré.

Určenie množslva odpadove.j vody a povrchovej vod1, oclvcclcrrc.i vcrt, jrrou

kanalizáciou je v zmysle § 29 odst. č,2),3),4). 5). 6),7) a zistí sa:
- určeným meradlom podfa osobitného predpisu (§ 5 písnl. c) a § 8 zál<orllr č.

|4212000 Z.z., § 3 odst. 1 a príloha č. l vyhlášky č. 21012000 7,. z.)
- ak sa množstvo odpadových vód vypúšt'aných do vclejncj l<arralizácie tlctlleria

a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu. určí sa tlnožstvo
vypúšt'aných odpadových vód podl'a § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 3971200].



1.

- ak nie jo nrnožstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do v:erejnej

kanalizácic merané, vypočíta sa súčinom daných plóch nehnutel'ností a im
prislťrclra.iťrcich odtokových súčinitel'ov podl'a druhu povrchu plóch zaradených
v katcgórii A až C a priemerom dlhodobých zrážkovýclr úhrnov pre danú lokalitu
pocll'a údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú
a meteorologickťl službu.

Iv.
Cena

Zl odvádzanic odpadových v6d a v6d z povrchového odtoku

Cenaztt oclváclzarrie oclpadových vód avódz povrchového odtoku je stanovená na
zál<ladc schválcnej ceny [Jradom pre reguláciu siet'ových odvetví vo svojom
rozlrodtrrrtí pre daný rok.

V.
Ostatnó dojednania

Vlastník verejnej kanaliz.ácie súhlasí s odvádzaním odpadových vód producenta
v súrlac]e s vyššic Lrvedenýrni podmienkami.
Objem stočnél-ro sa stanovuj e na základe údajov stavu vodomera spotreby vody, t. j.
voclnélro /odrátaním hodnoty podružného vodomera/
V prípade, ak producent odpadových vód používa súčasne aj vlastný zdroj pitnej vody
je rrutné na tento zdro.i nainštalovat'vodomer. Výška stočného sa v tomto prípade
statrovttje sťtčtoltr oboch vodomerov
V ostatrrých prípadoclr sa postupuje podl'a Vyhlášky ě, 39712003 Zz. lo spósobe
výpočtu nrnožstva vypúšt'aných odpadových vód a smerných číslach spotreby vody.
Ploduccnt poskytne potrcbnú súčinnost'a potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre
uskutočnenie vyťlčtovania z.a odvádzanie odpadových vód a povrchových vód
verejnou kanalizáci or.r,

Vo veciach neupravenýclr touto zmluvou sa tento právny vzťah riadi zákonom č.

44212002 Z. z. o vere.jných vodovodoch a verejných kanalizáciách a d'alšími
všcobecnc záv á,znými predpi smi,
Táto zmluva sa uzatvára od 20.11.2017 na dobu neurčitú

V Sládkovičove dňa 20.1I.2017

Stav voclomeru 0 m3. I]videnčné číslo odberu: 89355153

prevádzkovatel'

Ruman Frarrti . konatel'

2.

J.
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5.

6.
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Producen


