
ZMLUVA ě.47l20I8
naodvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej karlalízácie

Podťa zákonač. 5I3ll99I Zb. azákonač.44212002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verej ných kanalizáciách.

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

uzavretá medzi

Prevádzkovatel':

ICO:
DIČ:
tČ opn:

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

Producent:

Císlo OP:

Objekt:

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučíkova 4601254
925 2l Sládkovičovo,

362327 51

2020191657
SK2020I91657

SKl3 0200 0000 0013 3181 4951
SUBASKBX
tabp. sladkovicovo@gmail. com

František Ruman, konatel' spoločnosti

Evu Recskovó



predmct a účel zmluvy

Predmetom a účelom tejto zmluvy jc rrsporiadanie vzájornných vzt'ahov prevádzkovateťa
verejnej kanalizácje a producenta v súla-de s platnou plávnott úpravou pre:

II.
Podmienky prc tldvádzanie odpadových vód a povrchových v6d.

Producent sazavázuje do verejnej kanalizácie vypúšt'at', alebo odvádzat'1ba:

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

ukazovatel' znečistenia Prípustná miera znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( mg/l)
pH
Celková sol'nost'
Tuky a oleje rastl, a živočíš. póvodu ( rng/l)
Saponáty spolu (mg/l)
Ortut'Hg (mg/l)
Med'Cu (mg/l)
Nikel Ni ( mg/l)
Chróm Cr III (rng/l)
Chróm Cr IV (mg/l)
Olovo Pb (mg/l)
Arzén As (mg/l)
ZinokZn(mgll)
Selén Se (mg/l)
Kadmium Cd (mg/l)
Striebro Ag (mg/l)
Kyanidové ióny CN (mg/l)
Ropa a ropné látky (mg/l)
Celková sušina (nrg/l)
Látky usadz-ovatel'né po 30 nlirr. usadzovania (crn3/1)
Látky fenolického charakteru (mg/l)
Teplota vody v stupňoch Celr,tia

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

55 0
10,0
0,005
0,5
1,0
05
0,1

0,1

0,2
2,0
0,05
0,2
0,1
(\)

20,0
3000.0

200,0
30,0
40

Miery znečistenia sa zist'ujú rozborom v6d vypúšt'aných do kanalizácie podl'a
technických noriem o vykonávaní rozboru vód.



Odpadové vody, ktoré presahujú rrajvyššiu prípustnťt nrieru znečistcnia podl'a čl. II
tejto zmluvy aprcvádz,kovélro poriadktr vcrcjrrcj kanalizácic sa móž.r-r vypťtšt'at'do
verejnej karralizácie až po ich predčistcní u producenta odpadových vód na mieru
zodpovedajúcr.r prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo rozhodnutiu
okresného úradu.

Vypúšt'anie odpadových vód do vcl:ejnc.i kanalizácie cez domové čistiarne
odpadových vód a žunrpy je z,akázané.

Producent odpadových vód je poviriný v mieste a rozsahu stanovenont prevádzkovým
poriadkom verejrrej kanalizácie kontrolovat' tnieru znečistcnia vypúšt'aných
odpadových vód do verejnej kanalizácie s výnimkotr vypťršt'ania odpadových vód
z domácností.

2. Povrchovó vody odvádzanó do vere.jnej kanalizácic

Zoznam láíok, ktorych vypúšt'anic do vcrcjnej kanalizácie je neprípustné:

. Rádioaktívrre , infekčné a iné látky, olrrozr"rjťrce zdravie, alcbo bezpečnost'
obsluhovateťov stokovej siete, prípadrre obyvatelstva, alebo ktoré spósobujú
nadmerný zápach.

. Látky narušujúce rualeriál stokovej siete, alebo čistiarne odpadových vód.

. Látky spósobuiúrce prevádzkovó nedostatky. alebo poruchy v prietoku stokovej
siete, alebo ohrozujúce prevádzku ČOV.

o Horl'avé, alcbo výbušné látky. prípadne látky. ktoré zn'iešaním so vzduclronr
alebo vodorr vyvíjajú jedovató plyny.

o Pesticídy,.iedy, om,atnné látky a žieraviny.
. soli použité v období zinrncj úrdržby korr-runikácií, v množstve presahujúcom

v prierncre na toto obdobic 300 rrrg vjednonl litri vody, uličnó nečistoty
v množstve pl:esahujúconr 200 mg v jedrrorn litre vody, ropu a roprré látky
presahu.júce 20 mg v jcdnorrr litri vody.'I'oto nlnožstvo sa zist'r.ljc tesne pred
vstupom do stokovcj siete a ak idc o r-rličné rrečistoty. vždy pri vyprázdnenorrr
koši a pri usadzovacom kalovonr priestore vstttpu.

ilI.
lJrčenic množsfva odvádzaných vód

Za odvádzanie odpadových vód a povrchových vód vcrejnou kanalizáciou je
producent povinný prevádzkovatel'ovi platit' stočné.

Určenie množstva odpadovej vody a povrchovej vody odvedenej verejnou
kanalizáciou je v znrysle § 29 odst. č.2),3),4), 5), 6),7) a zistí sa:
- určeným meradlom podl'a osobitrrého predpisu (§ 5 písm. c) a 5S 8 zákona č.

14212000 Z. ,., § 3 odst. l a príloha č. l vylrlášky č.21012000 Z. z.)
- ak sa tnnožstvo odpadových vód vypťršl'aných do verejrrci karralizácie nemeria

a tvorí icl' lcrr voda odobratá z vcre.jnóIro vodovodu, Lrrčí sa množstvo
vypúšt'anýclr odpadových vód podl'a § 3 Vyhlášky l/rŽP SR č, 39712003.
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- ak nie ie nrnožstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej
kanalizácie meranó, vypočíta sa súčinom daných plóch nehnutefností a im
prislúchajúcich odtokovýclr sťrčinitefov podfa druhu povrchu plóch zaradených
v kategórii A až. C a priemerom dlhodobých zráž,kových úhrnov pre danú lokalitu
podl'a úldajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú
a meteorologickú službu.

lV.
Cena

Za odvádzanie odpadových vód a v6dz povrchového odtoku

Cenazaodvádzanie odpadových vód avóclzpovrchového odtoku je stanovená na
zák|ade schválenej ceny Úradom ple reguláciu siet'ových odvetví vo svojom
rozhodnutí pre daný rok.

V.
Ostatné dojcdnania

Vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s odvádzanírn odpadových vód producenta
v súlade s vyššie uvedenými podrnienkani.
Objem stočného sa stanovuj e na základe údajov stavu vodomera spotreby vody, t. j.
vodného /odrátaním hodnoty po družného voclonr e ral
V prípade, ak producent odpadových vód používa sťtčasne aj vlastný zclroj pitnej vody
ie nutné na tento zdroj rrainštalovat'voclomer. Výška stočného sa v tomto prípade
stanovuje sťlčtom oboch vodomerov.
V ostatných prípadoch sa postupr-rje podl'a Vyhlášky č.39712003 Zz. lo spósobe
výpočtr"r množstva vypťlšt'aných odpadových vód a smerných číslach spotreby vody.
Producent poskytne potrebnú súčinnost' a potrebné údaje, ktoré súr nevyhnutné pre
uskutočnenie vyúčtovania za odvádzanie odpadových vód a povrchových vód
verej nou kanalizáciou.
Vo veciach neupravených touto zmluvou sa tento právny vzt'ah riadi zákonom č.
44212002 Z,. ,z. o vere.jrrých vodovocloch a verejnýclr kanalizáciáclr a d'alšími
všeobecne záv áznýn^i predpism i.
'l'áto zmluva sa uzatvára od l9.06.2018 na dobu neurčitú.

V Sládkovičove dňa l9.06.2018

Stav vodomeru: 649 m3

Císlo vodotTleru :

Prevádzkov ate]':.|.

Ruman František , konatel'

;];,:-, apl"ii:ri,t*sť SládkoviČovc
,;"",]] ; u"",;1.p..,.., ,..';1, 1154 @

. . l-,'l_t

,, ;ll:i02i}19165?
l.. ;,,:iul 13318i4g6li020il

1.1,l*: ďtI ?8ú ťi742

7153992


