
ZMLUVA č.50/2018
na odv ádzanie odpadových vód a povrchových vód do verej nej kanalizácie

Podťa zákona č, 5I3|I99I Zb. a zákona č. 44212002 Z, z, o verejných vodovodoch
a verej ných kanalizáciách.

uzavrctámedzi

Prevádzkovatel':

IČo:
DIČ:
IČ ppH:

Vodárenská spoločnóst'Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučíkova 460l254
925 2I Sládkovičovo,

36232151
202019I657
SK2020191657

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

František Ruman, konatef spoločnosti

Andrea vicianovd

Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. Vložka č. 11532lT

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

Producent:

Rodné číslo:

Obiekt:



predmet a účcl zmluvy

Predmetom a účelom tejto znlluvy je usporiadanie vzájonrných vzt'ahov prevádzkovatel'a
verejnej kanalizácie a produccnta v súlade s platnou právrrou ťrpravou pre:

II.
Podmienky prc odvádzanie odpadových v6d a povrchových v6d.

Producenl sazavá,zlje do verejrre.i karralizácie vypúšt'at', alebo odvád,ní'iba

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

ukazovatel' znečis tenia Prípustná miera znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( mg/l)
pFl
Celková sol'nost'
T'lrky a oleje ras1l. a živočíš. póvodu ( mg/l)
Saponáty spolu (mg/l)
Oftut'Hg (mg/l)
Meď Cu (mg/l)
Nikel Ni ( nrg/l)
Chróm Cr ]II (mg/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 (mgll)
Kyanidové ióny CN (mg/l)
Ropa a ropné látky (mg/l)
Celková sušina (mg/l)
Látky usadzovatel'né po 30 mirr. usadzovania (cm3/1)
Látky fenolického charakteru (mg/l)
'replota vody v stupňoch Celzia

1000,0
2000,0
6,8 - 8,5
1000.0

55,0
l0,0
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 v6d vypúšťaných do kanalizácie podl'a
technických noriem o vykonávaní rozboru v6d.



Odpadové vody, ktoró prcsahujú najvyššiLr prípustnú nrieru zrrečistenia podl'a čl. lI
tejto zmluvy a prcvádzkového poriadku verc.inej kanalizácic sa rnóžu vypťršt'at'do
verejnej kanalizácic až, po iclr prcdčistcní u producenta odpadových vód na micru
zodpovedajúcu prcvádzkovómu poriadkr"r vcrejnej karralizácie. alebo rozhodnutiu
okresného ťrradu.

Vypťršt'anie odpadových vód do vercjncj kanalizácie ccz donlovó čislialne
odpadových vód a žumpy .je z.akázanó.

Producent odpadovýclr vód je povinrrý v micste a rozsalru stanovenom prevádzkovým
poriadkom verc.jne.j kanalizácie kontrolovat'mieru zr'ečisterria vypúršt'aných
odpadových vód do vercjnej kar-ralizácic s výninlkou vypťršt'ania odpadových vód
z donrácností.

2. Povrchové vody odvádzanó do vere.jnej kanalizácic

Zoznam látok, ktoých vypúšt'anie do vcrcjnej kanalizácie je ncprípustné:

Rádioaktívrrc , iníbkčné a iné látky. ohrozujúce zdravic. alcbo bezpečnost'
obsluhovate l'ol,stol<ovej siete. prípadrre obyvatcl'stva. alcbo ktoré spósobujú
nadmerrrý z,ápach.

Lállq, rutru,šttjtice nlatericil ,slokovej ,siele, ulebo či,yliurna oclpadových vócJ.

Látky spósobu.iúcc prevádzkovó ncdostatky, alebo poruchy v prietoku stokovej
siete, alebo olrrozujúce prevádzku COV.
Horl'avé. alcbo výbtršné látky, prípadnc látky. ktoró znliešaním so vzduchom
alebo vodou vyvíjaj úr.|edovató plyny.
Pesticídy. jccly, ot-tlanrnó látky a žicravirry.
Soli potržitó v období zinrncj ťrdržby korr.Lrrrikácií, r, nlnožstve presahtrjitcom
v priemcrc na 1oto obdobie 300 rng vjednonr litri vody. uličlré nečistoty
v množstvc presahujúcom 200 mg v jedrrorn Jitre vody, ropLl a ropné látky
presahujúce 20 rng v.iedrrom litri vody. 'I'oto mr-roŽstvo sa zist'uje tesne pred
vstupom do stokovej siete a ak ide o r"rličné ncčistoty. vždy pri vyprázdnenorrr
koši a pli r_rsadzovaconr ka|ovorl pricstorc vstutplt.

llI.
Určcnie množstva odvádzaných v6d

7.a odvádzanie odpadových vód a povrchových vód vere.jnou kanalizáciou je
producent povirrr' ý prcvádzkovatcl'ovi platit' stočrró.

Určenie t-trtrožstva odpadovc.j vody a povr:chove.j vody odvcdenei verejnou
kanalizáciou jc v zmyslc § 29 odst. č.2),3),4), 5), 6)-1) a zistí sa:
- trrčenýn-r nrcradlonr podl'a osobitnélro predpisu (§ 5 písm. c) a § 8 zákona č.

14212000 7.. ,.. § 3 odst. l a príloha č. 1 vyhlášky č. 21 012000 Z,. z.)
- ak sa nrnožstvo odpadových vód vypťršt'arrých do vcre.jnc,j kanalizácie nemeria

a tvorí ich leri voda odobI,atá z vcrc.jrrólro vodovodtr. ur,čí sa rnnožstvo
vypúšt'anýclr odpadovýclr vócl podl'a sS 3 Vylrlášlty M7_,t'SR č. 39712003.

a

a

a

a



- ak nie je nlnožstvo r,ód z povrchovólro ocltokrr odvádzarrých do velejnej
kanalizácie trlcrané. vypočíta sa súrčinonr daných plóclr nehnutel'ností a inr
prislúrcl-rajúrcich odtokových súčinitel'ov podl'a druhu povrclru plóch zaraderrých
v kategórii A až, C a pricnreronr dlhodobých ,zrážkových úrhrrrov pre clanťr lokalittr
podl'a ťrda.iov, ktoré poskytrrje právnická osoba z,abezpečujúca hydrologickťr
a nreteorologi ckú službur.

lV.
Cena

7a odvádzanic odpadových v6cl a vócl z povrchového odtoku

Cena,z,a odváilz.anic odpadových vód avódz povrclrovélro odtoktr .ie stanovená na
,táklade sclrválenc.| ceny lJradom pre regLrlácir-r sict'ovýcl-r odvetví vo svojon-t
rozhodnutí pre claný rok,

V.
Ostatnó dojednania

Vlastník verejnej karralizácie súthlasí s oclváclzanírn odpadových vód producenta
v súrlade s vyššic Ltvcdcnýni podrlicnkarni
Objerrr stočnél-ro sa stanovuie rra základe ťrdajov stavu t,odomera spotreby vody. t..i.
vodného /odrátan írri lrodnoty pod rr.ržrrélro vodo nre t,a/

V prípade, ak prodr,rcerrt odpadových vód poLržíva sťrčasne aj vlastný zdroj pitnej vody
je nutné na tcnto zdro.j rlainštalovat' vodonrer. Výška stočrróho szt v tomto prípade
stanovuje súčtorn obocl-r vodonlerov.
V ostatnýclr prípadoclr sa postupujc podl'a Vyhlášky č.397l2O03'1,z. lo spósobe
výpočtu množ.stva vypťršt'aných odpadových l,ód a smerných číslaclr spotreby vody.
Producent poskytnc potrcbriúr sťrčirrnost'a potrebné údaje, ktoré sú ncvyhnulné pre
uskutočnenie vyúčtovania z,a odvádzanic odpadových vód a povrclrových vód
verejnou kanalizáciou.
Vo veciach ncupravcných tor-rto z-mluvot-t sa tento právrry v,t,í'aI:r riadi zákonom č.

44212002 7,. ,z. o ve rc.jnýclr l,odovocloch a vere.jných kanalizáciách a ďalšínii
všeobccne záv áznými prcclpi sn i.
'Iátrr zmluva sa uzatvára otl 03.07.20l8 na dobu neurčitú.

V Sládkovičovc dňa 03.07.201 8

2.

l.

7.

J.

4.

5.

6.

stav voclomeru:

číslo vodomeru

7391,1,13

Y?Y q16B

Prcvádzkovate l':.

I{uman Františck konatcl'
Llcent:


