
ZMLUV A č. 52l20I9
na odvádzanie odpadových vód a povrchových vód do verejnej kanalizácie

Podťa zékona č. 5I3lI99l Zb. a zákona č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verej ných kanalizáciách.

uzavretá medzi

Prevódzkovatel':

ICO:
DIČ:
IČ opH:

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s. r. o
Fučikova 4601254
925 2I Sládkovičovo,

36232751
202019I657
SK2020I9I657

SKl3 0200 0000 0013 318l 495l
SUBASKBX
tabp. sladkovicovo@gmai l. com

František Ruman, konatef spoločnosti

a

kristína slovtíkovtí

Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. Vložka č. II5321T

IBAN:
SWIFT:
Elektronická adresa:

Zastupená:

Producent:

Ob.jekt:

Rodné číslo:



I. Predmet a účel zmluvy

Predmetom a účelom tejto zmluvy je usporiadanie vzájomných vzí'ahov prevádzkovateťa
verejnej kanalizácie a producenta v súlade s platnou právnou úpravou,

II. Podmienky pre odvádzanie odpadových vód a povrchoqých vód.

Producent sazavázuje do verejnej kanalizácie vypúšťat', alebo odvádzať 1ba:

- Odpadové vody mierou znečistenia a množsfvom zodpovedajúce
prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie a ČOV, teda: splaškové
(obsahujú splašky z kuchýň, kúpel'ní, záchodov a pod.)

Prípustné miery znečistenia:
ukazovatel' znečistenia Prípustná miera znečistenia
BSK5 (mg/l) 1000,0
CHSK Cr ( mg/l) 2000,0
pH 6,8 - 8,5
Celková soťnost' 1000,0
Tuky a oleje rastl. a živočíš. póvodu ( mg/l) 55,0
Saponáty spolu (mg/l) l0,0
Ortut'Hg (mg/l) 0,005
Meď Cu (mg/l) 0,5
Nikel Ni ( mg/l) 1,0
Chróm Cr III (mg/l) 0,5
Chróm Cr IV (mg/l) 0,1
Olovo Pb (mg/l) 0,1
Arzén As (mg/l) 0,2
ZinokZn(mgl|) 2,0
Selén Se (mg/l) 0,05
Kadmium Cd (mg/l) 0,2
Striebro Ag (mg/l) 0,1
Kyanidové ióny CN (mg/l) 0,2
Ropa a ropné látky (mg/l) 20,0
Celková sušina (mg/l) 3000,0
Látky usadzovatel'né po 30 min. usadzovania (cm3/l) 200,0
Látky fenolického charakteru (mg/l) 30,0
Teplota vody v stupňoch Celzia 40

Miery znečistenia sa zist'ujú rozborom v6d 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 prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sa móžu vypúšťat' do
verejnej kanalízácie až po ich predčistení u producenta odpadových vód na mieru
zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo rozhodnutiu
okresného úradu.

Vypúšt'anie odpadových vód do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne
odpadových vód ažumpy je zakázané.



Produccnt odpadovýclr vód.ic povirrný v nlicstc a rozsahu statlovcnonr prcvádzkovýrlr
poriadkonl vcrcjne.j karralizácie kontrolovat' nlicru zrrcčistcnia vypťršt'anýclr
odpadových r,ód clo vcrc,jncj karlalizácic s výrrin-rkor-t vypúšt'ania odpadových vód
z domácností.

Povrchové vody odváclzané do vcrcjnc.i kan:rliz:icie 7,ol,nam látok, ktorych
vypúšt'anie do vcrcjnc.i l<analizácie jc ncprípustnó:

. Rádioaktívnc irifčkčnó a inó látky. ohroz.Lrjúrcc zdravie, alcbo bezpcčnost'
obslulrol'atcl'ov stokorlcj siclc. prípadne obyvatcl'stva. alcbo ktoré spósobujú
rradmcrný z.ápacll.

. l,úlky naru,ittjtit,c mttteri.c'il. s,tokollaí s,iele, ulcbo c|i,s,liarna oclpar}ových vócl.

. J.átky spósobu|úcc prcr,ádzkovó ncdostatky. alcbo porr-Lchy v prictokr,r stokovc.j
sictc. alebo oht,ozLrjťrcc prcr,ádzl<r,r ČOV.

o I,1orl'avó. alcbo výbLršnó látky. prípadrrc látky. l<toró z.nicšanínl so vzduchonr
alcl'lo vodolr vllrlf j2.ji,.jcdovató plyn1,.

. Pcsticídy,.icdy. onlarntló látl<y a žieraviny.

. soli použitó v období zinrnc.i údržby kornr-rnikácií, v rnnožstvc presahujťtconr
v priemcrc lla toto obdobic 300 rng v jedrlorrr Iitri vody, uličné nečistoty
v nrnožstve prcsahtrjúrconl 200 nlg v.iedrionr litrc vody. ropu a ropné látky
prcsahtriťrcc 20 rrlg v_icclnonr litri vod1,. l-oto nlnožstvo sa zist'trjc 1esne prccl
vstllpol,]1 do stol<ovc.i sictc a al< iclc o r,rličrré rrcčisloty. r,ždy pri vyprázdnenoln
koši a pri r.tsaciztlvacom l<alovonl pricstore vstuprt.

lll. t_]rčcnic množstva odvádzaných vód

Za odvádzarric odpadových vóc] a povrclrovýclr vód vcrejnou kar.alizácioLr .ic
producent povinný prcváclzkovatcl'ovi platit' stočnó.

Určcrric nrnožslva oclpaclovc.j vody a povrclrovc_j vody odvedcnc.i vcrcjnou
kanalizácioLt_jc l, z.t-t-tvslc 5\ 29 odst. č.2).3),4),5).6).7) a zistí sa:
- r.rrčetlýln tncradlorlr podl'a osobitnólro predpisrr (§ .5 písrn. c) a § 8 zákona č.

14212000 /,. ,., § 3 odst. 1 a príloha č. l vylrlášky č.21012000 Z. z^)

- ak sa rntložstvo odpadovýclr vód vypúršt'arrých do vcrcjnej kanalizácic ncmeria
a tvorí iclr lcn voda odobratá z vercjnóho vodovodu. r.rrčí sa mtložstvo
vypťršt'aných odpadovýclr vód podl'a § 3 Vyhlášk7,MŽ,l'SR č. 39712003.

- al< nie .ic nrnožstr,,o vód z povrchol,óho odtokLr odvádzaných do verejncj
kanalizácic trlcrattó. \/\ počíta sa sťrčinorn clanýclr p|óch nelrnutcl'ností a inr
prislúclra.jitciclr ocltol<ových súčinitcl'ov podl'a c]rulru povrchu plóch zaradenýcli
v katcgórii Aaž, C apricnrcrotl cllhodobých z,ráž,kových úhrnov pre danťr lokalitu
podl'a úrda.ior,, l<toró posl<yttrjc pr:ávnicl<á osoba zabezpcčujúrca hydrologickú
a nrctcorologickťr sl LržbLr.

lV. Ccna 7,a odl,ádzanie odpadových vód a r,6d z povrchovóho odtoku

Cena za oclváclzarric odpaclových vód a vód z povrchgvóho odtoku jc starrovená na
z.áklade sclrválcrrc.i cclly LJradon-r prc rcgrrlácir-r sict'ových odvetví vo svojonr
rozhodrrr"rtí prc darrý rok. Toto roz,hodnr,ttie budc uvcre.jllcnó na wcbove_j stránke
s po l očnosti ww,nl,. 1,odarc tl sl< aspo l octrost. sl< .



1.

2

J.

V. Ostatné dojednania

Vlastník verejnej kanalizácie sirhlasí s odvádzaním odpadových vócl

producenta v súrlade s vyššie r-rvedenýrni podrnienkarni.
Objen stočného sa stanovuj e na základe úclajov stavu vodomera spotreby

vody, t. j. vodného /oclrátaním lrodnoty podružného vodomerď
V prípade, ak producent odpadových vócl používa súčasne aj vlastný zdroj

pitnej vody je nutné na tento zdroj nainštalovat' vodomer. Výška stočného sa
v tomto prípade stanovuje súčtom oboch vodomelov.

4. Vostatných prípadoch sa postupuje poclťa Vyhlášky ó.39712003 Z,z. lo
spósobe výpočtrr množstva vypúšt'aných odpadových vócl a smerných číslach
spotreby vody.

5. Producent poskltnc potrebnú súčinnost' apotrebné ťrdaje, ktoré sú nevyhnutné
pre uskutočnenie vyírčtovania za odvádzanie odpadových vód a povlchových
vód vere.j rrou kanalizáciou.
Fakturácia stočného sa uskr,ttočňuje 2x do roka /polročne/,
Vo veciaclr neupravených touto zmluvou sa tento právny vzt'ah riadi zákonom
č. 44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejnýchkanalizáciách a ďalšími
v šeobecne záv áznými predpi smi.
Producent týmto áva v súlade so zákonom o ochrane osobných úda.iov

prevádzkovateťovi ako správcovi osobnýclr írdajov súrhlas zhromažd'ovat'irclaje
vrozsahu nutnom pre túto zmluvu ajej spracovanie auchovat' pre účely
naplnenia práv a povinností ztejto zmluvy.

'Zmluva sauz,atvár od 03.09.2019

Stavvodomeru:Om3

6.

1,

8.

9.

Vodomer č.I00l327L)

V Sládkovičove 03.09.2019

Prevádzkovate1':
Ruman František , konatel'

VodároDslíá spolďnmú §ládkovičovo

v)6 O
Ičo3 86 232 76r Ió DPtl, §11202019166?

Eaut ap. lÚB oalalta, ó, úótu 1ó8ltlt0ůll03o0
ruJe8O8r 78067€


