
Zm|uva o poskytovaní služieb č. 91 881

uzatvorenápodťa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 5I3l199I Zb.

v zneníneskorších predpisov a v súlade so zákonom ě. 44212002 Z,z. o verejných vodovo-
doch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov,

ďalej len ,,zmlulva"

čUnok I.
Zmluvné strany

Dodávateť: Západoslovenskávodárenskáspoločnost',a.§.
Nábrežie zahydrocentrálou 4,949 60 Nitra
Odštepný závod Nitra

Zastípený: Margita Kršáková, v,edlr9i_ l lr_"dll:r_ťštepného 
závodu

tČo: 36550949 DICz 2020154609 IC DpH: SK2020154609
Bank. spoj.: VÚB, a.s,, Nitra
IBAN: SK65 0200 0000 1900 0250 3162
BIC: SIJBASKBX
Zapisaný,. OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10193A{

a

Odberateť: Obec Hostie
95I 94 Hostie č. 1

Zastúpený: y y, _

ICo: 00307980 o DIČ: 2021,037876,IČ DpH:
Bank. spoj.: Prima banka
IBAN: SK88 5600 0000 0022 3868 1001

BIC: KOMASK2X
Zapisaný: č.živnostenskéhoregistra: 430-47I98

čHnok II.
Predmet zmluly

2.I Dodávateť sa zavázuje poskytovať pre odberatefa službu - zneškodnenia média dove-

zeného odberatel'om na určenú čistiareň odpadových vód (ďalej a.1 Čov;
ZlatéMoravce v zmysle tejto zmluvy a pokynov dodávatefa a odberatef sa zavázuje za

poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu.

Médium sa pre účely zmLuvy rozumie (hodiace sa zaškrtnite):
a) Splaškové odpadové vody hromadené v žumpe.........,..,....g
b) rné ako splaškové odpadové vody hromadené v žumpe....Ě

"i Kal z komunálnej / domovej ČOV......... .,..,..,. n

2.1.I Pre účely tejto zmluvy sa rozumie zneškodnením média - závázok dodávateťa:

- vykonávať prevzatie média na určenej ČOV dovezenóho dopravným prostriedkom

odberatefa,



2.3

- zabezpečiť zneškodnenie prevzatého média na predmetnej ČOV v celkovom množ-
stve
podl'a bodu 2.1 písm. a) do 10 500 m3 ročne
podfa bodu 2.1 písm. b) do ............. m3 ročne
podfa bodu 2.1 písm. c) do.............. m3 ročne

(ďalej len ,,zneškodnenie média")

2.1,2 Predmetom plnenia nie je zneškodnenie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody.
Sú to najmá zneěist'ujúce látky uvedené v bodoch 1. až9, vrátane, zoznamu I prílohy č.
7 zákona ě.36412004 Z. z. o vodách, v zneni neskorších predpisov, ako aj perzistentné
syntetické látky, ktoré móžu p|ávat' na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku
dnu, a ktoré móžu zamedzovat'akémukol'vek použitiu vód.

2.1.3 Dovážané médium taktiež nesmie obsahovat'látky ohrozujúce prevádzku ČOV, alebo
spósobujúce poruchy v potrubnej sieti (napr. vatové tyčinřy dďuší, tampóny, vlhčené
obrusky, hygienické v|ožky, papierové plienky, štrk, piesok, plasty, tuky, kusoý orga-
nický odpad napríklad zo spracovania mása a podobne).

2.2 Pri plnení predmetu zmluvy sa dodávatel zavázuje postupovat'v súlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi, touto zmluvou a písomnými požiadavkami a pod-
kladmi odberatel'a.

Úkony potrebné k zneškodneniu média, sú predmetom činnosti dodávatefa. Dodávatel'
vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalost'ami, ktoré sú k poskyt-
nutiu potrebné.

článok III.
Termín plnenia

Dodávatef sa zavázuje poskytovat' zneškodnenie média v rozsahu stanovenom
v Článku II., ods. 2.1.7 tejto zmluvy priebežne, podťa dohodnutého harmonogramu.

Dodávateť je povinný ihneď písomne oboznámit' odberateťa o vzniku akejkofvek uda-
losti, ktorá bráni alebo st'ažuje poskytovanie zneškodnenia média.

článok IV.
Cena

Za zneškodnenie média ,, ,*yrl" bodu 2.1 tejto zmluvy sa odbera tel' zavázuje uhradit'
dodávatel'ovi cenu nasledovne (hodiace sa zaškrtnite):
M V pdpade splaškových odpadoých vód hromadených v žumpe v zmysle tejto
zmluvy v zmysle cenníka dodávatefa, ktoý je zverejnený na stránke www.zsvs.sk. Do-
dávatel' je oprávnený jednostranne upravit' cenník, je však povinný informovat' odbera-
tel'a o Zmene cenníka a to zverejnením upraveného cenníka na stránke www.zsvs.sk mi-
nimálne jeden kalendárny mesiac pred účinnost'ou jeho upravenia. Odberatef je opráv-
nený odstúpit'od tejto zmluvy, ak nesúhlasí s upravením cenníka dodávatela, ato pí-
Somne, v zmysle ustanovení tejto zmluvy, pred Účinnost'ou upravenia cenníka dodáva-
tel'a.

3.1

4.1
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4.2

n v pdpade iných ako splaškových odpadoých vód hromadených v žumpe je
cena dohodnutá individuálne, najmenej však vo výške za ekologickú likvidáciu od-
padových vód zo žílmp a septikov na ČOV uvedenej v cenníku dodávatefa.
Cena je dohodnutá vo výške €l I m3 bez DPH.

D v pfipade kalu zkomunálnej / domovej Čov 3e cena dohodnutá individuálne, naj-

menej však vo výške za ekologickú likvidáciu odpadoých vód zo žllmp a septikov na

ČOV uvedenej v cenníku dodávateťa.
Cena je dohodnutá vo výške .......€l I m3 bezDPH.

Zmluvné strany sa dohodli, že objem zneškodneného média bude účtovaný podl'a do-
kladov z predmetnei ČOV, kde bude v prílohe faktúry uvedené:
- dátum dovozu, vozidlo,
- množstvo média, ktoré je namerané na meradle s platným ciachom,
- množstvo média, ktoré nie je merané - uvedú sa údaje z technického preukazu

vozidla (objem cistemy v m'), ktoým bol dovoz rea|izovaný, bez ohťadu na
skutočné množstvo média dovezeného predmetným vozidlom.

čtanok v.
Platobné podmienky

Odberateť sazavázuje uhradit'vytičtovanú cenu do 14 (štrnástich) dní odo dňa vystave-
nia daňového dokladu - faktúry, ktoru dodávateť vystaví a odošle v zmysle platných
právnych predpisov.

Faktúra bude obsah ovať náležitosti podťa § 7 4 zákona ě. 22212004 Z. z. o dani z prida-
nej hodnoty a to:
a) obchodné meno a adresu sídla odberateťa a jeho identifikačné číslo pre daň,
b) obchodné meno a adresu sídla dodávatel'a a jeho identifikačné číslo pre daň,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum uskutočnenia zdantteťného plnenia,
e) dátum vyhotovenia faktúry,

0 názov, množstvo, rozsah zdaniteťného plnenia,
g) základ dane,jednotkovú cenu bez dane, ak nie sú obsiahnuté vjednotkovej cene,
h) sadzbu dane,
i) ýšku dane celkom

a ďalšie náležitosti:

j) označenie (názov) služúy,
k) označenie peňažného ústavu a účtu, na ktory sa má fakturovaná čiastka uhradit'.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo bude
lyhotovená obsahovo nesprávne, je odberatel' oprávnený vrátiť ju dodávatel'ovi v le-
hote splatnosti s písomným odóvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom pd-
pade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nová lehota splatnosti začne plynút'doruče-
ním opravenej faktúry odberatelovi.

5.1

5.2

5.3



Clánok VI.
Podmienky dovozu a zneškodňovania média

6.I Limitné koncentračné hodnoty znečistenia média v bodovej vzorke sú určené nasledovne:

solaškové odoadové hromadené v
ukazovateť od do
pH 6.0 9.0

maximálna koncentrác ia ms,ll
CHSKc. 2750
Nerozpustené látky Nlros 2000
Rozpustené látky Rlsso 1200
Celkový dusík Ncett< 500
Celkový fosfor P""tt 35

Pre médium iné ako splaškové odpadové vody hromadené v žumpe a médium kal z komunálnej
/ domovej ČOV timltné koncentračné hodnoty určuje dodávateť individuálne, v prílohe č. 3
tejto zmluvy.

6,2 Zmluvné strany sa dohodli, že limitné koncentračné hodnoty znečistenia média, uvedené
v bode 6.L a v pdlohe č. 3 tejto zmluvy, nemóžu byt'prekročené.

6,3 Odberatef po dohode s dodávateťom bude vykonávať dovoz média podfa nasledov-
ného harmonogramu v pracovných dňoch:

podťa bodu 2.1 písm. a) v čase od 7:00-15:00 hod. max 100 m3 denne
podl'a bodu 2.1 písm. b) v čase od .............................max .....,... m3 denne
podl'a bodu 2.1 písm. c) v čase od ..,..........................max ......... m3 denne.

6.4 Dovoz média mimo dohodnutého času a množstva m6že byt'len po predchádzajúcom
odsúhlasení vedúceho pdslušnej ČOV,

6.5 Do areálu ČOV, respektíve vymedzeného priestoru na r,ypúšťanie média móžu vstúpit'
za odberatel'a len osoby, ktoré boli dodávateťom preukázateťne poučené o BOZP, a po-
uživani OOPP na pracoviskách dodávateťa (pdloha č. 5).

6.6 Do areálu ČOV majú povolený vjazd len vozidlá odberateťa uvedené v pdlohe ě.2 tejto
zmluvy.

6.1 Odberatef (všetky osoby konajúce v jeho mene) je povinný dodržiavat'uvedený postup
dovozu a vypúšťania média na danej ČOV:
a) určeným spósobom registrovat'dovezené médium, pričom bude uvedený názov od-

beratefa, dátum dovozu, EČV vozidla, množstvo dovezeného média a jeho póvodca
(v prípade splaškových odpadových vód hromadených v žumpe adresa póvodcu)
a zápis potvrdit' podpisom,

b) dovezenémédium vypustit'určeným spósobom a na určenom mieste ČOV,
c) okolie aterén určeného vyprlšťacieho miesta upratať, zabránit'vytekaniu motoro-

vého oleja z áuínaprístupovú komunikáctu, zabránit'vytekaniu média, zabrániť po-
škodzovaniu plóch areálu ČOV a znečist'ovaniu areálu ČOV at<Y,mkoťvek odpadom,

d) potvrdit' podpisom oboznámenie sa s určenými postupmi podťa písmen a) až c).
(pdloha č. 4).
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6.8

1.I

Bez vedomia a usmemenia zodpoved*ého zamestnanca čoV nie je možné svojvolne

vypustiť médium kdekoťvek v áreáli ČOV, inak to bude klasifikované ako poruŠenie §

23 zákona č. 44212002 Z.z. v platnom znení,

čHnok VII.
Sp6sob kontroly kvality hodnót znečistenia

Ak má dodávateť podozrenie, že odberateť prekraěuje dohodnuté limitné koncentraČné

hodnoty alebo, že vypúšťa ÁÍtry,ktoré sa nesmú vypúšťať na ČOV, vykoná námatkovo

odber bodovej kontiáhej ,rorky z dovezeného média s vyhotovenim ,,Záznamu o od_

bere vzoriek média od producerrtov" podťa pdlohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj ,,kon-

troluo.). odberateť má piávo áčastniť sa vykonávanej kontroly. Ak svoje právo nevyu-

žije, áIebo sa odmietne kontroly zúčastniť, je dodávateť oprávnený vytonať odber

vŽorkybez účasti pracovníka doáávateťa. Na pfipadné námietky odberateťa z titulu ne-

účastipri odbere vzorky sa neprihliada. Má sá zato, že kontrola bola vykonaná dohod-

nutýmlspósobom. nt rrirsteaoi kontroly preukáže prekročenie dohodnutých limitných

koncentiačných hodnót znečistenia vypúšťaného média, náklady spojené s vykonaním

kontroly ,upluti odberateť na zák|ade faktúry vystavenej dodávateťom. Lehota sPlat-

nosti faktúry je 14 dní odo dňa jej odoslania dodávateťom,

Zástlpcaodberateťa si móže prevztať časť vzorky pre vlastnú kontrolu, Náklady spo_

jené s kontrolným rozborom u nezávislej organizácie.hradí odberateť. Dodávateť ak-

ceptqe iba rozňory Národného referenčného laboratória. Ak na Žiadosť odberateťa vY-

t<onata rozbor nezávis\á organizácia" pre výpočet vypúšťaného znečistenia sú smero-

dajné výsledky jej rozborořodpadových vód. Odobraná kontrolnávzorkamusí bYt do-

rulená nezauŠtÓ3 o rganizáciivio naji<ratšom termíne v chladiacom boxe s tePlotou Pod

5oc. odberateť je pávinný doručiť ui.d.ro- vyhotoveni záznam o prevzatívzorky na

kontrolný rozboí spolu s 3Ódnou kópiou rozboru dodávateťovi.Y zázlame musí bť Po-

tvrdenie o neporušení plómby na vzorkovnici. V pdpade nepredloženia nebude dodá-

vateť brať do úvahy kóntrolný rozbor. Dodávateť poskytne na základe PoŽiadavkY od-

berateťa za úhradu odberateťóvi vzorkovnicu. plombu na vzorkovnici vyhotoví dodá-

vateť.

čtánok VIII.
Spolup6sobenie zmluvných strán

odberateť sa zavánlje, že:,,bude s dodávateťom bez zbytočného odkladu prerokúvať

všetky otázky,ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh predmetu zmluvy podfa tejto

zmluvy.

Dodávateť je povinný bez zbytoéného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo

vady vecí, poaHudou alebo pokynov daných mu odberatel,om.

Dodávateť bude vyko návať zneškodňovanie média odberateťa a dovezeného odberate-

ťom na určené čoV prostrednícťvom svojich zamestnancov.

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4 za odberateťa je oprávnený kontrolovať poskytovanú službu:



9.r

9.2

9,3

9.4

čhnok IX.
zmluvné sankcie

V pdpade omeškania so zaplatenim odmeny podfa Článkov IV. alalebo V. tejto
zmluvy, resp. jej časti, na ktoru vznikol dodávateťovi nárok, je dodávatef oprávnený
úětovať odberateťovi úrok z omeškania vo výške 0,030Á zakaždý deň omeškania zne-
zaplatenej sumy, ktoý sa odberateť zavázuje bezodkladne uhradit'.

Ak je médium zneěistené vo vyššej, ako limitnej koncentračnej hodnote znečistenia mé-
dia dohodnutej v zmluve v bode 6.1. a/alebo pdlohe č. 3 zmluvy , zavázuje sa odberatef
zaplatiť dodávateťovi okrem trojnásobku fakturovanej sumy prislúchajúcej ku konlaét-
nemu dovozu, aj zmluvnú pokutu vo výške 670,- € (slovom šest'stosedemdesiat eur).
A to najneskór do 30 dní odo dňa doručenia výzw dodávateťa na jej zaplatenie. Pre
doručenie platí obdobne bod 11.4 tejto zmluvy

Ak médium obsahuje niektoru zlátok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody, uvede-
ných v bode 2.1 .2 zmluvy,zavázuje sa odberateť zaplatit' dodávateťovizakaždý zistený
druh látky zmluvnú pokutu vo výške L660,- € (slovom jedentisícšest'stošest'desiat eur).
A to najneskór do 30 dní odo dňa doručenia výzvy dodávateťa na jej zaplatenie. Pre
doručenie platí obdobne bod 1 1.4 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateť je oprávnený vykonať kontrolnó váženie vo-
zidla odberatela, ktor"ým je dovezené médium na ČOV ato na dodávatel'om zvolenej
váhe zaúčelom overenia množstva média, k ěomu sa odberateť zavázqeposkytnút'do-
dávatel'ovi bezodkladne plnú súčinnost'. V pdpade, že odberateť odmietne poskytnúť
dodávatel'ovi vyššie uvedenú súěinnosť alebo odmietne kontrolné váženie vozidla od-
beratel'a alebo zmarí kontrolné váženie vozidla odberatefa, zavázaje sa odberatef za-
platit' dodávatefovi za každé odmietnutie alebo zmarenie zmluvnú pokutu vo výške
1.000,- € (slovom jedentisíc eur). Ato najneskór do 30 dní odo dňa doručeniaýzvy
dodávatefa na jej zaplatenie. Pre doručenie platí obdobne bod 1 1.4 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre overenie množstva média sa použije postup: od zis-
tenej hmotnosti vozidla s dovezeným médiom (hmotnosť plného vozid|av kg) sa odráta
zistená hmotnosť vozidlabez dovezeného média (hmotnosť prázdneho vozidla po vy-
pustení média v kg) a rozdiel týchto hmotností v kg sa vydelí číslom 1000, ýsledok je
overené množstvo média v m3 (1000 kg: 1 m3), ktoré bolo dodávatel'om dovezené na
ČOV 1Catej aj ,,overené množstvo média"). V pdpade, že overené množstvo média (v
m3) prekroěí o viac ako 10 % objem cistemy (v m') uvedený v technickom preukaze
predmetného vozidla, zav'Ůlje sa odberatel zaplatiť dodávatel'ovizakaždéprekroěenie
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (slovom jedentisíc eur). A to najneskór do 30 dní
odo dňa doručenia wzw dodávatel'a na jej zaplatenie. Pre doručenie platí obdobne bod
l1.4 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak overené množstvo média (v m') prekročí o viac ako
10 % objem cistemy (v m') uvedený v technickom preukaze predmetného vozidla, je
dodávatel' oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Pri porušení ustanovenia tejto zmluvy sa odberateí zavázuje uhradiť dodávateťovi
zmluvnú pokutu vo ýške 300,- € (slovom tristo eur) zakaždý pdpad porušenia (okrem
porušenia uvedeného v bode 9.7,9.2,9,3 a9.4 zmluvy). A to najneskór do 30 dní odo

9.5



dňa doručeniavýzvy dodávateťa na jej zaplatenie. Pre doručenie platí obdobne bod 1 1.4

tejto zmluvy.

9.6 Zmluvnástíana, ktorá poruší svoju povinnost'vyplývajúcuztejto zmluvy, zo vŠeobecne

záváznýchprávnych predpisov je povinná nahradit' škodu tým spósobenú druhej zmluv-
nej strane, ibaže preuk áže, že porušenie povinností bolo spósobené okolnosťami r,ylu-

čujúcimi zodpovednosť. A to najneskór do 30 dní odo dňa doručenia výzw druhej

zmluvnej strany na jej nahradenie. Pre doručenie platí obdobne bod 1 1.4 tejto zmluvy.

9.7 Zaplatenim zmluvnej pokuty zostávanárok na náhradu spósobenej škody nedotknutý.

článot< X.
ostatné ustanovenia

10.1 Dodávateť bude pri poskytovaní zneškodnenia média postupovať s odbornou starostli-

vosťou.

článok XI.
Trvanie zmluvy

1 1 .1 Táto zmluv a sauzatvára na dobu určitú do 31.12.2022, Táto zmluva nadobúda platnost'

dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť (ho-

diace sa zaškrtnite):
Ú dňom jej podpísania ostatnouzo zmluvných strán,

tr dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

11.2 Túto zmluvu možno ukončit':
- písomnou dohodou zmluvných strán,
- písomnou výpoveďou bez udania dóvodu s ýpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná

lehota začina plynút'pruým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

v ktorom bola doručená výpoveď zmluvnej strane. Pre doručenie výpovede platí ob-

dobne bod 1 1.4 tejto zmluvy,
- písomným odstúpením od zmluvy zo strany dodávatefa v pdpade uvedenom v tejto

zmluve alebo v pdpade, že dodávateť opakovane zistí prekročenie ukazovateťa limitnej
koncentračnej hodnoty znečistenia média prevzatého od odberatefa alebo ak je odbera-

teť v omeškaní so zaplatenímfakturovanej ceny alebo splatnej zmluvnej pokuty po dobu

viac ako 30 dní,
- písomným odstúpením od.zmluvy v zmysle zákonných ustanovení.

1 1.3 Ukončením zmluvného vzťahuzanlkajúvšetky práva a povinnosti zmluvných strán vy-
pl}vajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné po-

kuty.

II.4 Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mat'písomnú formu, musí by't'doru-

čené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byt'uvedený konkrétny dóvod odstúpenia,

inak je neplatné. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa povaŽuje v konkrót-

nom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia alebo odmietnutím toto odstúpenie
prevziat'. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpe-

ním ako nedoručená alebo nedoruěiteťná, považuje sa takáto zásielka za doručenú

dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste



uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo odbera-
teťa zapisané v obchodnom registri a adresa dodávatel'a uvedená v tejto zmluve.

Článok XII.
záverečné ustanovenia

12.1 Zmluvné strany sa zavázujú, že si budú poskytovat' súčinnost' v akejkoťvek forme, uro-
bia vŠetky potrebné úkony a budú postupovat'tak, aby neboli porušené alebo ohrozené
práva druhého účastníka tejto zmluvy.

12.2 Tento závázkoý vzt'ah sa sprar,uje Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne
záváznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach neupra-
vených touto zmluvou sa zmluvný vzt'ah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych
predpisov.

12,3 Ak niektoré ustanovenia tejto zm|uvy nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskór
stratia ÚČinnost', nie je tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúčin-
ných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial' je to právne
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaf pňuzatvínaní tejto
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

12.4 Zmluvné strany sa zavázqi riešit'pdpadné spory, vyplývajúce ztejto zmluvy, obliga-
tórne formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V pdpade, že spor
sa nevyrieŠi zmierom, ktorákoťvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na
rozhodnutie príslušnému súdu.

12.5 Menit' alebo doplňovat' obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán. Neoddelitefnou súčast'ou
tejto zmluvy sú príloha č. 1 Záznam o odbere vzoriek média od odberat ela, púloha č.2
Zoznam vozidiel odberateťa s oprávnením na dovoz splaškových odpadových vód hro-
madených v Žumpe, príloha č. 3 Limitné koncentračné hodnoty znečistenia média.

12.6 Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, právam a povinnostiam znej
vyplývajúcich porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

I2.7 Zmluva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Nitre ana. á,.a. :.!.?.?.? v ..fu .?1.,'_.,. anu ....?.?,..!?., 2021

za odberatela:

vedúci a riaditel' odštepného závodu

,Uoono"ov,-
VoDÁRENsK,;

Oclš tc 1lr

Nábr, za hycirocenl
DlČ:2020154609 l

za dodávatel'a
t

B §\\o

Margita

8

{rrr-Mgr. Pete
starosta
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Príloha č. 1

záznamo odbere vzoriek média od odberatel]a

Prítoha č.2

zoznamvozidiel odberateťa s oprávnením na dovoz splaškových odpadových vód hromade_

ných v žumpe

Príloha č.3

Limitné koncentračné hodnoty znečistenia módia:

- NEUPLATŇUJE SA

ovei čov - NEUpLATŇUJE SA

P.č. Typ vozidla ECV Obsah cisterny v mj

1. Cisternové vozidlo TATRA
815

ZM I63AF 10

2.

J.

4.

5.

6.

7,

8.

9,

Médium Iné ako splaškové odpa{ové vody hromadené v

ukazovateť

maximálna koncentrácia

Nerozpustené látky Nlrol
Rozpustené látky Rlsso
CelkovÝ dusík
Celkový fosfor P

édium ]Kalzkomuná
ukazovateť od do

pH 6,0 9,0

maximálna koncentrac.ia rng!

Celkové látky Clrol 50 000

od do

pH 6,0 9,0

CHSKc.



Príloha č.4
Podmienky dovozu a zneškodňovania média
oboznámenie sa s určenými postupmi podťa čl. VI. písmen a) až c).

Príloha č.5
Dohoda o zabezpeěeniBOZP a OOPP v pracovných priestoroch - ZsVS, a,s. OZ Nitra -
COY ZM pre rok 2022.
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