
ZMLUVA ě.4812019
na odvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podl'a zákona č. 5l3ll99l 7,b. a zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verej ných kana]izáciách.

uzavretá medzi

prevddzkovateť: Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučíkova 4601254
925 2l Sládkovičovo,

36232]5l
2020191657
SK20201 91657

Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. Vložka č. l1532lT

IČo:
DIČ:
IČ opH:

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

Producent:

číslo op:

Objekt:

SKl3 0200 0000 00l3 318] 4951
SUBASKBX
tabp.sladkovi covo@gmail.com

František Ruman, konatel' spoločnosti

a

Boris Brichta

Rodné číslo:



l. predmet a účelzmluvv

Prednretonr a ťrčelom te_jto zmluvy .ic usporiadanic vzájorrrnýclr vzt'ahov prevádzkovatel'a
verejnej kanalizácic a producenta v sútlade s platnou právnou úpravou,

II. Podmienky prc odvádzanie odpadových vód a povrchových vód.

Producerrt sazavázuje do verejnej kanalizácie vypúšt'at', alebo odvád,zaí'iba:

- Odpadovó vody mierou znečistcnia a mn<ržstvom zodpovedajúce
preváclzkovému poriadku verejncj kanalizáci. o ČOV, teda: splaškové
(obsahujú splašky z kuchýň, kúpel'ní, záchodtlv a pod.)

Prípustné miery znečistenia:
ukazovatel' znečisten ia
I}SK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( nrg/l)
pH
Celková sol'nost'
T'uky a oleje rastl. a živočíš. póvodu ( mg/l)
Saponáty spolu (mg/l)
Ortut'Hg (mg/l)
Med'Cu (mg/l)
NikelNi ( ng/|)
Chróm Cr III (nrg/l)
Chróm Cr IV (nrg/l)
Olovo Pb (mg/l)
Arzén As (mg/l)
'l)nok Ln (rrlgll)
Selén Se (mg/l)
Kadnriurrr Cd (nrg/l)
Striebro Ag (mg/l)
Kyanidové ióny CN (mg/l)
Ropa a ropné látky (mg/l)
Celková sušina (mg/l)
Látky usadzovatel'né po 30 min. usadzovania (cm3/1)
I-átky ferrolickélro charakteru (mg/l)
1-eplota vody v stupňoch Celzia

Prípustná micra znečistenia
l000,0
2000,0
6,8 - 8,5
l000,0

55,0
10.0
0,005
05
],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 znečistcnia sa zist'ujú rozborom vód vypúšt'aných do kanalizácie podl'a
technických noriem o vykonávaní rozboru vód.
Odpador,é vody, ktoré presahuiťr na.jvyššiu prípLrstnťt nrieru zrreěistenia podl'a čl. II
tejto zmluvy aprevádzkovél.o poriadkr-r vere.inej kanalizácje sa móžu vypúršt'at' do
verejnej kanalizácie až po ich plcdčistení u producenta odpadových vód na mieru
zodpovedajúcu prevádzkovénlu poriadku verejnej kanaliz.ácie, alebo rozhodnutiu
okresného ítradu.

Vypúšt'anie o<lpadových vód c]o verejne.i l<analizácie ce,z domové čistiarne
odpadových vód a žtrrnpy je z,akátané.



Producerrt odpadovýclr vód jc povinný v rnieste a rozsahu stanovenonr prevádzkovýnr
poriadkom verejnc,j kanalizácie kontrolovat' nrieru znečistetria vypúršt'aných
odpadových vód do verc.itlc.j kanalizácie svýninrkou vypúršt'ania odpadových. vód
z dornácrroslí.

Povrchové vody odvádzané do verejnej kanalizácie 7,oznam látok, ktorych
vypúšt'anie do vcrejnej kanalizácie jc neprípustné:

. Rádioaktívrre iníčkčnó ainó látl<y. olrrozLrjťrce z,dravie. alebo bezpcčnost'
obsluhovatcl'ov stokovcj sielc. prípadrrc obyvatel'slva. alebo ktoré spósobLrjúr

nadmerný z.ápacb.
. Lállíy narttšujúce nlataritil ,s,lokoyej ,siete, ulebo čisíiarne odpadových vód,
. [.átky spósobujúce prcvádzkové nedostatky. alcbo poruchy v prietoku stokovej

siete. alebo ohrozuiúcc prevádzkur ČOV.
o llorfavé. alcbo výbLršné látky, prí;ladne |átky. ktoró znlicšanínl so vzduchon-t

alebo vodou vyvíjajťr .icdovató plyrry.
o pesticídy, jcdy, omanrnó látky a žicravrrry.
o soli použitó v období zinlrrej údržby konrLrnikácií. v rnrrožstve presahu.iúconr

vpriemere na toto obdobie 300 mg v.iednonl litri vody, uličné r-rečistoty
v nlnožstvc presahujťrconr 200 mg v jedrronl litre vody, ropu aropné látky
presahujúrcc 20 rng v.jcdnorlr litri vody. Toto rnnož.stvo sa zist'uie tesne pred
vstuponr do stokovc.i sicte a al< idc o uličrié rrečistoty, vž.dy pri vyprázdncnorn
koši a pri usadzovaconl ltalovonr pricstore vstupu.

IIl. tJrčcnie množstva odvádzaných v6d

'7,a odvádzanie odpadovýclr vód a povrchovýclr vód verc.inou kanalizácior-r je
producelrt povinrrý prcvádzkovalel'ovi platit' stočnó.

Určenie nnožstva odpadove.j vody a povrchovej vody odvedcncj verc.inou
kanalizáciou je v zmysle § 29 odst. č.2),3),4),5), 6).7)a z-istí sa:

- určenýnr meradlotn podl'a osobitnélro prcdpisu (§ .5 písrri. c) a § 8 zákorra č.

14212000 Z. ,., § 3 odst. l a prílolia č. l vyhlášky č. 2I0l2000 Z. z.)
- ak sa nrnožstvo odpadových vód vypúršt'anýclr do verc.jnej karralizácie nemeria

a tvorí iclr lcrr voda odobratá z verc.jrióho vodovodu, r-rrčí sa množstvo
vypúršt'arrýclr oclpadovýclr vód podl'a § 3 Vyhlášky 1,1Ž}'SR č. 39712003.

- ak nie je nrnožstvo vód z povrcl.ového odtoku odvádzaných do vercjnej
kanalizácie rncranó, vypočíta sa súčinom daných plóclr nehnute l'ností a inl
prislúchajúcicli odtokovýcli súčinitel'ov podl'a druhu povrchu plóch zaradených
v kategórii A až, C a priemcronl c1llrodobých z,ráž,kových úhrnov pre danú lokalitu
podl'a ťrdajov. ktoré poskytLric právrrická osoba ,z.abezpečujúca hydrologickú
a meteoroIogickťr službLr.

IV. Ccna 7,a ocJvádzanie odpadových vód a v6dz povrchového odtoku

Cena za odvádzanie odpadových vód a vód z povrchového odtoku je stanovená na
základe sclrválerre.j ceny Uradorrr pre regulácir-r siet'ovýclr odvetví vo svojorrr
rozhodnutí pre dariý rok. l'oto rozliodrrutie budc uverejnené na webovej stránke
spoločnosti www.vodarcnskaspolocnost.sk .



|"!

V. Ostatné dojednania

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

2. Objem stočného sa stanovuje na zák|ade údajov stavu vodomera spotreby
vody, t. j. vodného /odrátáním hodnoty podružného vodomera/

3. V prípade, ak producent odpadových vód používa súčasne aj vlastný zdroj
pitnej vody je nutné na tento zdroj nairrštalovať vodonrer. Výška stočného sa
v tomto prípade stanovuje súětom oboch vodomerov.

4. Vostatných prípadoch sa postupuje podfa Vyhlášky č.39712003 Z z. lo
spósobe výpočtu množstva vypúšt'aných odpadových vód a smerných číslach
spotreby vody.

5. Producent poskyne potrebnú súčinnosť a potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné
pre uskutočnenie vyúčtovania za odvádzanie odpadových vód a povrchových
vód verej nou kanalizácior-r.

6, Fakturácia stočného sa uskutočňuje 2x do loka /polročne/.
7. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa tento právny vzt'ah riadi zákonom

ě. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ďalšími
všeobecne záv áznými predpi smi.

8. Producent týmto dáva v súlade so zákononr o ochrane osobných údajov
prevádzkovatefovi ako správcovi osobných údajov súhlas zhromažďovať údaje
v rozsahu nutnom pre túto zmluvu a jej spracovanie a uchovat' pre účely
naplnenia práv a povinností z teito zmluvy,

9. Zmluva sa uzatvára od 26.05.2019

Vodomer č.5072320220

V Sládkovi čove 29.07 .2019

Prevádzkovatel': . .

Ruman František

Vodtraurlá qloločnosú §ládkovlóovc
rpo|. l r.chr&ovaleOnm íDgsólr $ÁDKovlčovo Ý

IčoE6ss8 16r Ě DPE §lQ030l91667
s8ol lp 1ÚB od$tr, č. ú&l: t88l8ilOór/0200

N.lbt(El?l0ó?l8

Stavvodomeru:9 m3

, konatel


