
ZMI,UYA č.51l20l9
na odvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podl'a zákona č. 5I3l199l Zb. a zákona č. 44212002 Z. z. o verejrrých vodovodoch
a verej ných kanalizáciách.

Zapisalá v obchodrrom registri Okresného sírdu'I'rnava, oddiel Sro. Vložka č. 11 532lT

uzavretámedzi

Prevádz.kovatel':

IČo:
DIČ:
tČ lpH:

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastúpená:

Producent:

Objekt:

Rodné číslo:

Vodárcnská spo|očnost'Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučíkova 4601254
925 21 Sládkovičovo,

3623275I
202019I657
SK2020l 91657

SKl3 0200 0000 0013 318l 4951
SURASKBX
tabp. sladkovicovo@ gmail. eom

]]rantišek Ruman, konatef spol očnosti

a

'Dušun 
LACHO



I. Predmet a účel zmluvv

Predmetom a účelom tejto zrlluvy je trsporiadanie vzájomnýcll vzt'ahov prevádzkovatefa
verejnej kanalizácie a producenta v súllade s platnou pt,ávnou úpravou.

II. Podmienky prc odvádzanie odpadových vód a povrchových vód.

Producent sazaváz.uje do verc,jnej karralizácie vypťtšt'at', alebo odvádzat' íba:

Odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce
prevádzkovému poriadku verejnej kanalizáci. ,. ČOV, teda: splaškové
(obsahujú sp|ašky z kuchýň, kúpel'ní, záchodov a pod.)

Prípustné micry znečistenia:
ukazovatel' znečistenia
BSK 5 ( mg/l)
CHSK Cr ( mg/l)
pH
Celková sol'nost'
Tuky a oieje rastl. a živočíš. póvodu ( ng/l)
Saponáty spolu (mg/l)
Orlut'I,Ig (mg/l)
Med'Cu (mg/l)
Nikel Ni ( mgil)
Chróm Cr III (mg/l)
Chr,óm Cr IV (rllg/l)
Olovo Pb (mg/l)
Arz,énAs (mg/l)
'Linok Ln (mgll)
Selén Se (rrrgil)
Kadmium Cd (mg/l)
Striebro Ag (mg/l)
Kyanidové ióny CN (rng/l)
Ropa a ropné látky (mgil)
Celková sušina (mg/l)
Látky uLsadzovatefné po 30 mirr. usaclzovania (cm3/1)
Látky fenolickélro charakteru (mg/l)
T'eplota vody v stupňoch Celzia

Prípustná miera znečistenia
1000,0
2000,0
6,8 8,5
l000,0

55 0

l0,0
0,005
05
1,0
05
0.1

0,1
o)
)o-)"
0,05
0,2

_ 0,]
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 vykonávaní rozboru v6d.
Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podl'a čl. II
tejto zmluvy a prevádzkovélro poriaclku verejnej kanalizácie sa móžrr vypúšt'at' do
verejnej kanalizácie až po ich predčistení tr producenta odpadových vód na mierrt
zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kmtalízáciq alebo rozlrodnutiu
okresného úradu.

Vypúšt'anie odpadovýcl' vód do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne
odpadových vód a žumpy je zakázané.



Producent odpadovýclr vód.jc povinný v mieste a rozsalru stanovcnonr prevádzkovým
poriadkonr vercinei kanaljzácie kontrolovat' miertl znečistenia vypúršt'aných
odpadových vód do verejncj kanaliz,ácie s výninrkou vypúšl'ania odpadových vód
z domácností.

Povrchové vody odvádzanó do vcrcjnc.i kanalizácie 7oznam látok, ktorych
vypúšt'anie do vcrcjnej kanalizácie jc ncprípustné:

. Rádioaktívne infel<čr'é ainó látky, ohrozujťrce zdravie, alebo bezpečLrost'
obsluhovatcl'ov stokovej siete. prípadnc obyvatel'stva. alebo ktoré spósobujú
nadnlerný zápach.

. Laíbl narušujtice nlatet,icil ,ytokollej .s,iete, alebtl čistiarne odpadovýchvód.

. Látky spósobujťrce prevádzkovó ncdostatky, alebo potr,rchy v prietoku stokove.j
siete, alebo ol-rrozu.júce prcvádzl<u COV.

. Horl'avó, alebo výbLršné látky, prípadnc látky, [<toré zrniešaním so vzduchonl
alebo vodoLr vyví|a.iú jcdovaté plyny.
Pesticídy, jedy, omamné 1átky a žieraviny.
SoJi pottžité v období zirrrncj ťrdržby konrr-rnikácií, v rnnožstve presahujťtcom
vprietlere lla toto obdobic 300 mg vjednom litri vody, uličné nečistoty
vmnožstvc presahLrjútcom 200 mg v jednom litre vody, ropu aropné látky
presahujťrce 20 mg v.jcdnon-r litri vody. Toto nrnožslvo sa zist'uje tesne pred
vstupom do stoliove.i sicte a ak idc o u[ičrró nečistoty. vždy pri vyprázdnenom
koši a pri r"rsadzovaconl kalovotl pliestore vstllpll.

III. Určenic množstva odvádzaných vód

7,a odvádzarrie odpadovýcb vód a povrclrových vód vere.jnou kanalizácior_L jc
producent povinný prevádzkovalel'ovi platit' stočrró.

Určenie lntložstva odpadovc,j vody a povrchovc_j vody odvedenej veftrjlloll
karializáciou jev zmyslc § 29 oclst. č.2).3),4),.5). 6),7)a zistí sa:
- ulčenýlr, mcradlorrr podl'a osobitného prcdpistr (§ .5 písnr. c) a § 8 zákona č.

14212000 7,. z,., § 3 odst. l a príloha č. 1 vyhlášky č.21012000 Z. z.)
- ak sa rnnožstvo odpadol,ýclr vód vypúšt'aných do vcre.irrej kanalizácie nemeria

a tvorí icli lcn voda odobratá z ve rejrrého vodovodu, určí sa množstvo
vypúšt'ar-rých odpadový,ch vód podl'a § 3 Vylrlášky MŽ,V SR č. :]9712003.

- ak nie ie nltrožstvo vód z povrclrovótlo odtokLr odvádzaných do vercjnej
kanalizácie meLanó, vypočíta sa súčinorn danýclr plóch nehnute|'ností a irn
prislúcha.|ťrcich odtokgyýclr súčinitel'ov podl'a druhu povrchu plóch z,aradených
v kategórii A až, C a prienlcrour dllrodobých zlážkových úlrrnov ple danúr lo|<alitu
podl'a irdajov, ktoró poskytr-rjc pl:ávrrická osoba z,abez.pečulúca hydrologickú
a nreteorologicl<ťr službLr.

IV. Cena 7,a odvádzanie odpadových vód a v6c]z povrchového odtoku

Cena za odvádzanie odpadovýclr vód avód zpovrchgvéJro odtoku je statrovená rra
základe sclrválerrcj ceny Úraclorrr plc reguláciu sie1'ových oclvetví vo svojom
rozhodnutí pre darrý rok. ]'oto rozhoclnr-rtic br,rdc uvcrc.jnetlé na webovc.i stránke
spo l o č n o sti ww1.11. vo dale tl s k asp o l o.c_ryo st. s k

a

o



V. Ostatné dojednania

l. Vlastník verejnej kanallz,ácie súhlasí s odvádzaním odpadových vód
producenta v súlade s vyššie uvedenými poclmienkami.

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

3. V prípade, ak producent odpadových vód používa súčasne aj vlastný zdroj
pitnej vody je nutné na tento zclroj nainštalovat' vodomer. Výška stočného sa
v tomto prípade stanovuje súčtom oboch vodomerov.

4, Vostatných prípadoch sa postupuje podťa Vyhlášky č.39712003 7_. z. lo
spósobe výpočtu množstva vypúšt'aných odpadovýclr vód a smerných číslach
spotreby vody,

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

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

č.44212002 Z.,z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ďalšírni
všeobecne záv ázný mt predpi smi.

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

9. Zmluva sa tlzatvára od 1 2.08.20 1 9

Stav vodom eru: 322 m3Vodomer č.90431-97

V Sládkovičove 12.08 .2019

Prevádzkov atel' :..Y......

Ruman František , konateť

VodrÁrenskrÁ spoločnosú §ládkgvičovo

926 @
Ičo: 36 zsl ?5l Ie DPH: slo020l9l657

Ban}. sp. VlÍB Galtntq č. úětu: Bsr81495U0200
lbl/fr* 031 780 5742


