
7,MLUV A č. 4912018
na oďvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podťa zákona č. 513/l99I Zb. a zákona č, 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verej ných kanalizáciách.

uzavretá medzi

Prevdclzkovatel':

ICO:
DIČ:
tČ ppH:

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

3623275|
2020191657
SK202019I657

SKl3 0200 0000 00l3 3l81 495l
SUBASKBX
tabp. sladkovi covo@gmail.com

František Ruman, konatel' spoločnosti

a'

Juraj Zelman

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. Vložka č. II5321T

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

Producent:

Rodné číslo:

Objekt:



predmct a účel zmluvy

Predmetorn a účelom teito zmluvy je usporiadanie vzájornných vzt'ahov prevádzkovatel'a
verejnej kanalizácie a producenta v súlade s platnou právtlou úpravou pre:

II.
Podmienky prc odvádzania odpadových v6d a povrchových vód.

Producent sa zavázqe do velejnej kanalizácie vypúšt'at', alebo odvád,zat' lba

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

ukazovatel' znečistenra Prípustná miera znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( mg/l)
pH
Celková sol'nost'
Tuky a oleje rastl. a živočíš. póvodrr ( mg/l)
Saponáty spolu (mg/l)
Oftut'Hg (mg/l)
Med'Cu (mg/l)
Nikel Ni ( mg/l)
Chróm Cr III (mg/l)
Chróm Cr IV (mg/l)
Olovo Pb (mg/l)
ArzénAs (mg/l)
'ZinokZn(mgil)

Selén Se (mg/l)
Kadmiun Cd (mg/l)
Striebro Ag (mgil)
Kyanidové ióny CN (rng/l)
Ropa a ropné látky (mg/l)
Celková sušina (mg/l)
Látky usadzovatel'né po 30 mir' . usadzovania (cm3/1)
Látky í-enolického charakteru (mg/l)
Teplota vody v sttLpňoch Celzia

1000.0
2000,0
6,8 8,5
l000,0

55 0

10,0
0.005
05" )"
1,0
05
0,1

0,1

0,2
)o
0,05
o)
0,1
o)

?00
3000.0

200,0
30.0
40

Miery znečistenia sa zist'ujú rrrzborom v6d vypúšt'aných do kanalizácie podl'a
technických noriem o vykonávani rozboru v6d.



Odpadové vody, ktoré prcsalrujú najvyššiu prípr-rstlrú micru zncčistenia podl'a čl. II
tejto zmluvy a prcvádzkového poriadku vercjnej karralizácie sa móžu vypúšt'at'do
verejnej kana|izácie až po ich predčistení u producenta odpadových vód na mieru
zodpovedajúcu prcvádzkovénru poriadku verejne.i kanalizácie, alebo rozhodnutiu
okresného ťtradtr.

Vypúšt'anic odpadových vód do vcrejncj kanalizácje ccz domové čistiarne
odpadových vód a ž.r,lmpy .ie z,akáz,alé.

Producent odpadových vódjc povirrný v nrieste a rozsahu stanovenom prevádzkovýn
poriadkom verejncj kanalizácje kontrolovat'mieru zr-rečistenia vypiršt'aných
odpadovýclr vód do vercjrrej kana|jzácle s výnirtrkor.r vypťršt'ania odpadových vód
z domácností.

2. Povrchové vody odvádzanó do vere.jnej kanalizácie

Zoznam látok, ktorych vypúšt'irnie do vcrejncj kanalizácic .je neprípustné:

. Rádioaktívne , inf'ckčnó a iné látky. ohrozr-rjúcc zdrayjc. alcbo bez,pečnost'
obslulrovatel'ov stokovej siete, prípadne obyvatel'stva, alebo ktoré spósobujú
nadmemý zápacll.

. Láíky naru,šuiúce maíeriál stokovei siele, alebo čis,tictrne odpaclových vód.

. l,átky spósobujúcc prevádz.kovó ncdostatky. alcbo portrclry v prietoku stokovej
siete, alebo ohrozuiťrce prcvádzkr.r ČOV,

. Horl'avó. alcbo výbr,ršrré látky, prípadnc látky, ktoré zrnicšaním so vzduchom
alebo vodorr vyvíjajťr jedovaté pIyny.

o pesticídy, jcdy, omanrtló látky a žicraviny.
. soli použité v období zimrrcj údržby komurrikácií. v množstve presahujúcom

v priemere na toto obclobic 300 rrrg v jednom litri vody, uličné nečistoty
v n],lnožstve presalrr.rjúcom 200 mg v jednorlr litrc vody, ropll a ropnó látky
presahujúrce 20 nrg v jednorn litri vody.'I'oto množstvo sa zist'uje tesne pred
vstuponr do stokovej sietc a ak idc o uličrré nečistoty, vždy pri vyprázdnenom
koši a pri r"rsadzovacom kalovonr priestore vstttpu.

II I.
IJrčenic množstva odvádzaných vód

Zaodvádz,anie odpadovýclr vód a povrchových vód vere.jnou kanalizáciouie
producent povilrriý prevádzkovatcl'ovi platit' stočr-ré.

Určenic nrnožstva odpadovc.i vody a povrchove.j vocly odvcder.e.| verejnou
karralizáciouie v zmysle § 29 odst. č,2),3).4),5), 6).7)a zistí sa:
- určeným meradlom podl'a osobitrrého prcdpisu (§ 5 písm. c) a § 8 zákonač.

|4212000 Z. z,., § 3 odst. l a príloha č. l vyhlášky č. 21012000 Z. z.)
- ak sa množstvo odpadovýclr vód vypúšt'ar-rých do vcrejncj kanalizácie nemeria

a tvorí iclr lerr voda oclobratá z vel:ejného vodovodu, trrčí sa nrnožstvo
vypúšt'arrých odpadových vód podl'a § 3 Vylrlášky MZP SR č. 39712003.
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D
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ak nie je množstvo vód z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej
kanalizácie merané, vypočíta sa súčinom daných plóch nehnuteťností a im
prislúchajúcich odtokových súčiniteťov podťa druhu povrchu plóch zaradených
v kategórii A až C a priemerom dlhodobých zrážkových úhrnov pre danú lokalitu
podl'a údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú
a meteorologickú službu.

Iv.
Cena

Za odvádzanie odpadoqých vód a v6d z povrchového odtoku

Cena za odvádzanie odpadových
zák|ade schválenej ceny Uradom
rozhodnutí pre daný rok.

vód a vódzpovrchového odtokrr je stanovená
pre reguláciu siet'ových odvetví vo svojom

V.
ostatné doiednania

Vlastník verejnej kanalizácie súhlasí s odvádzaním odpadových vód producenta
v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
Objem stočného sa stanovuj e nazáklade údajov stavu vodomera spotreby vody, t. j.
vodného /odrátaním hodnoty podružného vodomera/
V prípade, ak producent odpadových vód používa súčasne 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 podfa Vyhlášky č. 397l20a3 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.
Vo veciach neupravených touto zmluvou sa tento právny vzťah riadi zákonom č.

44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejnýchkanalizáciách a ďalšími
všeobecne záv áznými predpismi.

7 . Táto zmluva sa uzatvára od, 02.07.2018 na dobu neurčitú.

V Sládkovičove dňa 02.07.2018

Stav vodomeru: 22 m3

císlo vodomeru :

Prevádzkovateť: . .

Ruman František

vodó,sutó ryoločnoet sádhirlěovo
qlolrno. , --.

Rr&ovaa60P5| (l)
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