
7,l'l] l]y A č. 49l20I9
naodvádzanie odpadových vód a povrchovýcb vód do verejnej kana|izácie

Podfa z,ákonač.5131199I Zb. az,ákonač.44212002 7,. z, o verejných vodovodoch
a vere j nýcb kanalizáciách.

uzavretámedzi

Prevddzkovatel': Vodárenská spoločnost'Sládkovičovo, spol. s. r. o
Ijučíkova 460l254
925 21 Sládkovičovo,

362327 5I
2020J9I651
SK20201 91657

Zapisaná v obchodnom registri Okresného súrdu f'mava, oddiel Sro. Vložka č. 11532lT

ICO:
DIČ:
tČ opH:

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

SK13 0200 0000 0013 3181 495l
SUBASKBX
tabp. sladkovicovo@gmail. com

František Ruman, konate]' spoločnosti

a

Producent: ieter Dómény

Rodné číslo:



l. Prcdmet a účel zmluvy

Prednretom a ťrčelom te.ito zrr-rluvy .ie r"rsporiadanie vzájomrrých vzt'ahov prevádzkovatel'a
verejnej karralizácie a producenta v súrlade s platnorr právnou ťtpravou.

II. Podmienky prc odvádzanie odpadových vód :r povrchových vód.

Producent sazavázule do vere.inej kanalizácie vypúšt'at', alebo odvádzat'iba

Odpadové vod1, microu znečistcnia a množstvom zodpovedajúce
prevádzkovému ptlriaclku verejnej kanalizácie ,r ČOV, teda: splaškové
(obsahujú splašky z kuchýň, kúpel'ní, záchodov a pod.)

Prípustné miery znečistenia :

ukazovatel' zn ečisten ia
BSK 5 ( mg/l)
C}ISK Cr ( nrg/l)
pH
Celková sol'nost'
Tuky a olejc rastl, a živočíš. póvodu ( rng/l)
Saponáty spolu (nigil)
Ortut'FIg (nig/l)
Med'Cu (mg/l)
Nikel Ni ( mg/l)
Chróm Cr III (mg/l)
Chróm Cr IV (mg/l)
Olovo Pb (mg/l)
Arzén As (mg/l)
ZínokZn (ntgfl)
Selén Se (mg/l)
Kadnriunr Cd (ng/l)
Striebro Ag (mg/l)
Kyar'idové ióny CN (rng/l)
Ropa a roprré látky Qlg/l)
Celková sušina (mg/l)
Látky usadzovatel'né po 30 min. usadzovania (orn3/1)

Látky fenolického charakteru (mg/l)
T'eplota vody v stupňoch Celzia

Prípustná miera znečistenia
l000,0
2000,0
6,8 -_ 8,5
l000,0

§§ n

10.0
0,005
0.5
1,0

0,5
0,1

0,1

0.2
)o
0,05
0,2
0.1
o)

20.0
3000,0

200,0
30,0
40

Miery znečistenia sa zist'ujú rozborom vód vypúšt'aných do kanalizácie podl'a
tcchnických noriem o vykonávani rozboru vód.
Odpadové vody, ktoré presahujťr najvyššitr prípustnú mieru znečistenia podl'a čl. II
tejto zmluvy a prevádzkovélro poriadku verejrrej kanalizácie sa móžu vypúšt'at' do
verejnej kanalizácie až po ich predčistení u prodtrcenta odpadových vód na mieru
zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo rozhodnutiu
okrcsnélro útradLr.

Vypúšt'anie odpadových vód do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne
odpadových vód ažumpy ie zaká,zané.



Producent odpadových vód .ic povinriý v mieste a rozsahu stanovenom prevádzkovým
poriadkom verejne.i karralizácie kontroJovat' ntieru znečistenia vypúšt'anýc|r
odpadových vód do vcrejnc.i kanaliz.ácie s výninrkou vypúršt'ania odpadových vód
z domácností.

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

. Rádioaktívne iníěkčné a inó látky, obrozujťtcc zdravie, alebo bezpečnost'
obsluhovatel'ov stokovej sicle, prípadne obyvatel'stva, alebo ktoré spósobujú
nadmerný zápach.

. Lálky narušu.júce maleriál ,s,loktllle.i ,sieíe, alebo čisliarne odpadových vód.

. I-átky spósobr-riťrcc prevádzkovó nedostatky. alebo poruchy v prietoku stokove.i
siete, aIebo ohrozr-rjúce prevádzkr-r COV.

. Horl'avé. alebo výbušné látky. prípadr'c látky, ktoré zmiešanírtl so vzduchortr
alebo vodorr vyvíjaj ú jcdovaté plyny.

o pesticídy, jedy, onamné látky a žieraviny.
. soli potržité v období zirrrnei údržby komunikácií, v rrrnožstve presahujútcom

v priemete na toto obdobie 300 rrtg v.iednonr litri vody, uličné nečistoty
v nrnožstve presahirjúrconr 200 nlg v jedrrom litrc vody. ropLl a ropné látky
presahujťrce 20 rrrg vjednonr litri vody.'l-oto nrnožstvo sa zist'u.ie tesne pred
vstuponr do slol<ovc.i siete a ak idc o uličrré nečistoty, vždy pri vyprázdnenom
koši a pri usadzovacom kalovom priestore vstttpu.

III. I]rčenie množstva odvádzaných v6d

Za odvádzarrie odpadových vód a povrchovýclr vód verejnou kanalizáciou te
producent povinný prevádzkovatel'ovi platit' stočnó.

Určerrie množstva odpadovcj vody a povrclrovej vody odvedcrrej verejnou
kanaljzáciou je v zmysle § 29 odst, č.2),3).4),5), 6),7)a zistí sa:
- určeným rneradlom podl'a osobitnólro predpisu (§ 5 písrrr. c) a § 8 zákona č.

14212000 7,.z,., § 3 odst. J a prílolra č. l vyhlášky č,21012000 7,. z.)
- ak sa množstvo odpadovýclr vód vypťršt'arrýclr do vcrejnej kanalizácie nemeria

a tvorí ic]r len voda odoblatá z velejného vodovodu, určí sa množstvo
vypúšt'ar'ých odpadových vód podl'a § 3 Vyhlášky UŽ}' SR č. 39712003.

- ak nic je množstvo vód z povrclrovélro odtokLr odvádzaných do verejnej
kanalizácie nrerané. vypočíta sa sťrčinorn darlýclr plóch rrehrrutel'r-rostí a im
prislúchajťrciclr odtokových súčiriitcl'ov 1,1odl'a drtrlru povrchu plóch zarudených
v kategórii A až, C a priemcror-rr dlhodobých n:áž,kovýclr ťrhrnov pre danú lokalitu
podl'a údajov, ktoré poskytu.je právrrická osoba zabezpečujúca hydrologickú
a meteorologickú službu.

IV. Cena Za odvádzanie odpadových vód a v6dz povrchového odtoku

Cela za odvádzanie odpadových vód a vód z povrcho.vélro odtoku je stanovená na
základe schválenej ceny Úradorn pre regulácir-r siet'ových odvetví vo svojom
rozhodnutí pre daný rok. Toto rozhodnutie bude uvere.inené na webovej stránke
Sp O l o Č no st i wylw_yo d arc nsk asp o 1_o c no st. sk .



V. Ostatné dojednania

l. Vlastník verejnei kanalizácie súrhlasí s odvádzaním odpadových vód
producenta v súladc s vyššie uvedenými podmienkani.

2. Objem stočného sa stanovuje na základe údajov stavu vodomera spotreby
vody, t. j. vodného /odrátaním hodnoty podružného vodomera/

3. 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 starrovuje súčtorn oboch vodornerov.

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

5. Producent poskytne potrebnú súčinnost' a potrebné údaje, ktoré sú nevyhnutné
pre uskutočrrenie vyúčtovania za odvádzanie odpadových vód a povrchových
vód verejnou kanalizáciou.

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

č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ďalšími
v šeobecne záv ázlý mi predpismi.

8. Producent týmto dáva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
prevádzkovatel'ovi ako správcovi osobných úrdajov súhlas zhromažďovať údaje
v rozsahu nutnom pre túto zmluvu a jej spracovanie a uchovat' pre účely
naplnenia práv apovinností zíďlto zmluvy.

9. Zmluva sa l,zatvára od 3L07 .2019

Stav vodomeru : 32 m3Vodomer č. 18l 1537820

V Sládkovičove 31.07 ,2019

Prevádzkovatel':....1]....
Ruman František , konatel'


