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ZMLUVA č.48/2018
na odvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podfa zákona č. 5l3lI99I Zb. a zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách.

uzavretá medzi

Prevádzkovateť:

ICO:
DIČ:
tČ opH:

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

Producent:

Císlo OP:

Objekt:

Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučíkova 4601254
925 2I Sládkovičovo,

3623275I
202019165]
SK2020l91657

SKl3 0200 0000 00l3 3181 4951
SUBASKBX
tabp. sladkov icovo@ gmail, com

František Ruman, konatef spoločnosti

Kargl OstrožéwŇy

Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. Vložka č. ll532lT



predmet a účel zmluvy

Predmetom a účelom tejto zrnluvyie usporiadarrie vzájonrných vzt'ahov prevádzkovateťa
verejnej karralizácie a produccnta v sťt]ade s platnou právnou úpravou pre:

tl.
Podmienky pre odvádzanie odpadových vód a povrchových v6d.

Producent sazavázťle do vere.irrej kanalizácie vypútšt'at', alcbo odvádzat'iba:

1. Odpadové vody mierou znečistenia a množstvom z<ldpovedajúce
prevádzkovému poriadku verejnej kanali,zácie a ČOV, teda:
- splaškové (obsahujú splašky z kuchýň, kúpel'ní, záchodov a pod.)
Prípustné miery znečistenia:

ukazovatel' znečisten ia Prípustná miera znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( mg/l)
pH
celková solnost'
Tuky a oleje rastl. a živočíš. póvodu ( mg/l)
Saporráty spolu (rng/l)
Ortut'Hg (nrg/l)
Med'Cu (mg/l)
NikelNi ( rng/l)
Chróm Cr III (mg/l)
Chróm Cr IV (mg/l)
Olovo Pb (mg/l)
Arzén As (mg/l)
Zinok Zn (mgll)
Selén Se (mg/l)
Kadmiunr Cd (mg/l)
Striebro Ag (mg/l)
Kyanidové ióny CN (nig/l)
Ropa a ropné látky (mg/l)
Celková sr"rši na (m g/l)
Láíky usadzovatel'né po 30 mirr. usetdzovania (on3/l)
Látky fenolického charakteru (rng/l)
Teplota vody v stupňoclr Celzia

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

55,0
10,0
0,005
0.5
1.0

0,5
0,1

0,1

0,2
)(|
0,05
0,2
0,1

0,2
20,0

3000,0
200,0
30,0
40

Miery znečistcnia sa zist'ujú rtrzborom v6d vypúšt'aných do kanalizácie podl'a
technických noriem o vykonávani rozboru vód.



Odpadové vody, ktoré presalrr-rjú rra.|vyššiu prípustr út mieru znečistenia podl'a čl. II
tejto znrluvy aptcvádz,kového poriadku verejnej kanalizácie sa móžu vypúšt'at'do
verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vód na mieru
zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo rozhodnutiu
okresnóIro úradrr.

Vypúšt'anie odpadol,ých vód clo vcrejncj kar'alizácic cez dornovó čisliarne
odpadových vód a žun'py .je z,a\<á,zané.

Producent odpadových vód.je povinný v nrieste a rozsahtr stanovenont prevádzkovým
poriadkom verejrrej karralizácie kontrolovat'mieru zncčistenia vypúšt'aných
odpadových vód do verejncj kanaljz,ácie s výninrl<ou vypťršt'atria oclpadových vód
z dornácností.

2. Povrchové vody odvádzanó do vere.jnej kanalizácie

Zoznam látok, ktorych vypúšt'anic do vcrejnej kanalizácie je ncprípustné:

o Rádioaktívne , inťekčné a iné látky, ohrozuiúce zdravie, alebo bezpečnost'
obsluhovatel'ov stokovc.i sietc, prípadne obyvatel'stva, alebo ktoré spósobujú
rradnerný z,ápacb.

. Látbl narušuiúce nlcttariúl ,s,toktnej s,iele, ctlebo či,ytiurne odpadollých vód.

. Látky spósobujúce prcvádzl<ové nedostatky. alebo potuchy v prietoku stokovej
siete, alebo olrrozujťrcc prcvádzku ČOV,

o Horl'avé, alebo výbušnó látky, prípadne látky, ktoré zrniešanítn so vzduchom
alebo vodou vyvíjajú jedovaté plyny.

o Pesticídy, jedy, onlamnó látky a ž,ieravny.
. soli použité v obclobí zinrncj údrž,by konrunilrácií, v množstve presahu.júcom

v priemere na 1oto obdobic 300 mg v jcdrronl litri vody. trličné nečistoty
v množstve presahu.júcom 200 mg v jednorrr Jitre vocly, ropu a ropné látky
presahujúce 20 rng v jednonl litri vody. 'foto nrnožštvo sa zist'uje tesne pred
vstuponr do stokovej siete a ak ide o uličrró nečistoty. vždy pri vyprázdnenom
koši a pri usadzovacotn kalovotl priestore vstupu.

l ll.
I]rčcnie množstva odvádzaných vód

Zaodvádz,anie odpadovýclr vód a povrchových vód verejnou kanalizáciou je
producent povinný prevádzkovatcl'ovj platit' stočné.

Určenie množstva odpadovcj vody a povrchovcj vody odvedene.j velejnou
kar-ralizáciou je v zmysle § 29 odst. č.2),3),4),5), 6).]) az-istí sa:
- určenýln meradlom podl'a osobitnóho predpisLl (§ 5 písrn. c) a § 8 zákona č.

14212000 Z. ,,.. § 3 odst. 1 a prílolra č. 1 vyhlášky č. 2I0l2000 Z. z.)
- ak sa množstvo odpadovýcl:r vód vypúršt'aných do verejncj kanalizácie nemeria

a tvorí iclr lerr voda odobratá z vcrejnó]ro vodovodu, určí sa nnožstvo
vypúšt'arrých odpadových vód podl'a § 3 Vyhlášky MŽ.tr SR č. 39712003.



ak nie je množstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej
kanalizácie merané, vypočíta sa súčinom daných plóch nehnuteťností a im
prislúchajúcich odtokových súčinitel'ov podťa druhu povrchu plóch zaradených
v kategórii A až C a priemerom dlhodobých zrážkových úhrnov pre danú lokalitu
podl'a údaiov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečljúca hydrologickú
a meteorologickú službu.

Iv.
Cena

Za odvádzanie odpadových v6d a vód z povrchového odtoku

Cena za odvádzanie odpadových vód a vód z povrchového odtoku je stanovená
zák|ade schválenej ceny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví vo svojom
rozhodnutí pre daný rok.

V.
Ostatné dojednania

1. Vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s odvádzaním odpadových vód producenta
v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

2. Objem stočného sa stanovuj e nazáklade údajov stavu vodomera spotreby vody, t. j.
vodného /odrátaním hodnoty podružného vodomera"/

3. V prípade, ak producent odpadových vód používa súěasne aj vlastný zdroj pitnej vody
je nutné na tento zdroj nainštalovat'vodomer. Výška stočného sa v tomto prípade
stanovuje súčtom oboch vodomerov.
V ostatných prípadoch sa postupuje podl'a Vyhlášky č.397lZ:003 Zz. lo spósobe
výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vód a smerných číslach spotreby vody.
Producent poskytne potrebnú súčinnosť a potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre
uskutočnenie vyúčtovania za odvádzanie odpadových vód a povrchových vód
verejnou kanalizáciou.

6. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa tento právny vzl'ah riadi zákonom č.

44212002 Z. z, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ďalšími
všeobecne záv ázný mi predpi smi.

7. Táto zmluva sa uzatvára od 28.06.2018 na dobu neurčitú.

V Sládkovičove dňa 28.06.2018

Stav vodomeru: 810 m3

Číslo vodomeru: 591507

Prevádzkovateť:..
Ruman František

4.

5.

, konatef


