
ZMLUVA č.51/2018
naodvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podťa zákona č. 513/199I Zb. azákanač.44212002 Z, z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalízáciách.

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Tmava, oddiel Sro. Vložka ó. II5321T

uzavrctá medzi

prevádzkovateť:

ICO:
DIČ:
tČ opH:

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastitpená:

Producent:

Rodné číslo:

Objekt:

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

3623215I
2020191657
SK202019I657

SKl3 0200 0000 0013 3l81 4951
SUBASKBX
tabp. sladkovicovo@gmail. com

František Ruman, konatef spoločnosti

a

Puvol Lévuy



predmct a účel zmluvy

Predmetom a účelom tejto zrrrluvy je usporiadarrie vzájomrrýclr vzt'ahov prevádzkovatel'a
verejnej kanalizácie a producctlta v sťrlaclc s platnorr právnou.ťrpravoLl pre:

II.
Podmienky prc odvádzanic odpadových vód a povrchových v6d.

Producent sazavázu.ic do verejncj karralizácie vypúšt'at', alebo odvádzaí' tba:

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

ukazovatel' znečistenia Prípustnzi miera znečistenia

BSK 5 ( mg/l)
CřISK Cr ( mg/|)
pH
Celková sol'nos1'
'fuky a olejc rastl. a živočíš. póvodtr ( nig/l)
Saponáty spolu (rng/l)
Orlut'Hg (mg/l)
Med'Cu (mg/l)
Nikel Ni ( mg/l)
Clrróm Cr III (mg/l)
Chrónr Cr lV (nrg/l)
Olovo Pb (rng/l)
Arzén As (mg/l)
ZinokZn (mgll)
Selén Se (mg/l)
Kadmiunr Cd (ng/l)
Striebro Ag (nig/l)
Kyanidové ióny C]N (nrg/l)
Ropa a roprré látky (ng/l)
Celková srršina (rng/l)
Látky usadzovateliré po 30 rnirr. usadzovania (crn3/l)
Látky fenolického clralakteru (ng/l)
'l'eplota vody v strrpňoch Celzia

l000,0
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
(\)
0.1

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 vykon:ivaní rozboru vód.



5.

l.

2

4.

ak nic .ie nrnožstvo vód z. povrclrového ocltoktr odvádzanýcl. do vercjrrej
kanalizácie tlrerané. vypočíta sa sťrčinorn clanýclT plóclr trehnutel'ností a im
prislúclra.júcich odtokových sirčirlitcl'ov podl'a drr"rhLr povrchur plóclr zaradených
v kate górii A, až, C a prictnerotrl dlhodobýclr zrážkových ťrhrnov pre danúl lol<a|ittr
podl'a údajol,, ktoró posk5,tLrie právnická osoba z.abez,pcčujírca hydrologickťr
a meteorologickú slrrž,brr,

IV.
Cena

Zn odváclzanic odpatlových vótl a r,ód z povrchového odtoku

Cenaza odváclzanie oclpaclovýclr vód a vócl z povrchového odtol<u .ic slanovenlt
,záI<Iade scl.válerrej ceny tJladom prc regulácir.r sict'ových odvctví vo svo.iotn
rozhodnuti pre dar'ý rok.

V.
Oslatnó dojcdnania

Vlastník verejncj kanalizácic súrhlasí s oclvádzanír-n odpadový,ch r,,ód produccrrta
v súlade s vyššic r.tvcdenýrli podn-ricnkarni.
Objem stočného sa stanovLrje rra zál<lade údajov stavlt vodonlera spotreby vody. t..|.
vodného /odrátanírr. hodnoty podružnélro vodonlera/
V prípade, ak producerlt odpadovýclr vócl potržíva sťrčasnc aj vlastný zdroj pitncj voc{y
jc nr"rtné na tcnto zdroj rrainštalovztt' r,odomcr. Výška stočnélro sa rl toIlto prípade
stanovuje súčtonr oboch vodomerol,.
V ostatných pripadoch sa postLrpuje podl'a Vyhlášky č. 39712003 'L,l,. lo spósobc
výpočtu množ.stva vypťršt'anýcli odpadovýclr vód ir smernýclr číslaclr spotrcby vody.
Producent poskytnc potrebrrit sťrčinrrost'a potrebné údaje, ktoré súr trevyhnutné pre
uskutočnenie vyúrčtovaníaza odvádzarric odpaclovýclT vód a povrchovýclr vócl
vot,c.ino u kanal izácioLr.
Vo veciach neupravctlých tolrto znrluvot-t szt tct-tto právrry vz,t'all riadi zákononr č.
44212002 Z. z. o vercjnýclr voclovocloch a vercjnýclr kanalizáciácl-r a d'alšínri
všeobecne záv ázný mi preclpi snr i.

l'áto zmluva sa uzatvára otl 04.07.2018 na dobu neurčitú.

6.

].

V Sládkovičovc dňa 04.07.20l8

Stav vodonreru: Patršál 2 os,

l)re vádzkovatel':.
Ituman }rrar-rtišek konalel'


