
/

Zm|uva o poskytovaní služieb č,9295l

uzatvorená podťa ust. § 269 ods, 2 Obchodného zákonníka č. 513lI99I Zb.

doch a kanaIizácíách v znení neskorších
d'alej len ,,zm|:wa"

článok I.
Zmluvné strany

Západoslovenská vodárenská spoločno§to, a.s.
Nábrežie zahydrocentrálou 4,949 60 Nitra
Odštepný závodNitra

ío. iirto zázrramu:

Margita Kršáková, vedúci a riaditeť odštepného závodu
rČo: 36550949 DIČ: 2020154609 Ič opu: sK2020154609
VÚB, a.s., Nitra
SK65 0200 0000 1900 0250 3162
SUBASKBX
OR Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10193A{

Zn. hod.:

Leh. ulož:

Dodávateť:

Zastúpený:

Bank. spoj.;
IBAN:
BIC:
Zapisaný:

a

Odberateť: Obec Hostie
95I94 Hostie č. 1

Zastúpený: Mgr. Peter Štepianský", starosta 
.., _ __

ICO: 00307980 , DIC: 2021037876,IC DPH:
Bank. spoj.: Prima banka
IBAN: SK88 5600 0000 0022 3868 1001

BIC; KOMASK2X

článok II.
Predmet zmluvy

2,I Dodávatel' sa zavázuje poskytovat' pre odberatel'a službu - zneškodnenia média dove-
zeného odberatel'om na určené čistiarne odpadových vód (ďalej aj ČOV) ZlatéMoravce
v zmysle tejto zmluvy a pokynov dodávatel'a a odberatef sa zavázuje za poskytnutú
službu zapIatit' dohodnutú cenu.
Médium sa pre účely zmluvy rozumie (hodiace sa zaškrtnite):
a) Splaškové odpadové vody hromadené v žumpe................. El
b) Iné ako splaškové odpadové vody hromadené v žumpe......[J
c) Kal zkomunálnej / domovej ČOV......... .,...,......n

2.1] Pre účely tejto zmluvy sa íozumie zneškodnením média - závázok dodávatel'a:

v zneni neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.44212002 Z.z. o verq

Prílohy:
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- vykonávať preÝzatie média na určenej ČOV dovezeného dopravným prostriedkom
odberateťa,

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

(ďalej len,,zneškodnenie média")

2.I.2 Predmetom plnenia nie je zneškodnenie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody.
Sú to najmá znečisťujúce látky uvedené v bodoch I. až9. vrátane, zoznamuL I prílohy č.
I zákona č. 36412004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov, ako aj perzistentné
syntetické látky, ktoré móžu plávat' na hladine, zostávat' v suspenzii alebo klesat' ku
dnu, a ktoré móžu zamedzovať akémukoťvek použitiu vód.

2.1.3 Dovážané médium taktiež nesmie obsahovať látky ohrozujúce prevádzku ČOV, alebo
spósobujúce poruchy v potrubnej sieti (napr. vatové tyčinky do uší, tampóny, vlhčené
obrúsky, hygienické vložky, papierové plienky, štrk, piesok, plasty, tuky, kusový orga-
nický odpad napríklad zo spracovania mása a podobne).

2.2 Pri plnení predmetu zmluvy sa dodávatel zavázuje postupovať v súlade so všeobecne
záváznýmí právnymi predpismi, touto zmluvou a písomnými požiadavkami a pod-
kladmi odberateťa

2.3 Ůkony potrebné k zneškodneniu média, sú predmetom činnosti dodávatela. Dodávatel'
vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskyt-
nutiu potrebné.

článok III.
Termín plnenia

3.1 Dodávateť sa zavázuje poskytovat' zneškodnenie média v rozsahu stanovenom
v Článku II., ods. 2.LI tejto zm\uvy priebežne, podl'a dohodnutého harmonogramu.

3.2 Dodávateť je povinný ihneď písomne oboznámit'odberateťa o vzniku akejkoťvek uda-
losti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytovanie zneškodnenia médi'a.

t
článok IV.

''l,Cena

4.1 Zazneškodnenie média v zmysle bodu 2,1 tejto zmluvy sa odberateí zavázuje uhradit'
dodáVatel'ovi cenu nasledovne (hodiace sa zaškrtnite):

M V prípade splaškových odpadových vód hromadených v žumpe v zmysle tejto zmluvy
v zmysle cenníka dodávatel'a, ktory je zv_erejnený na stráŇe www.zsvs.sk. Zm|uvné strany sa
dohodli, že doďávateť je oprávn.ný j.anb3tiunné upravit' ..*itj. uSut povinný informóvať
odberatel'a o zmene cenníka a to zverejnením upraveného cenníka na stránke www.zsvs.sk. Od-
berateť je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nesúhlasí s upravením cehníka dodávateťa,
a to písomne, v zmysle ustanovení tejto zmluvy, v lehote jeden mesiac odo dňa účinnosti upra-
venia cenníka dodávateťa.
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4,2

tr V prípade iných ako splaškových odpadových vód hromadených v žumpe je cena
dohodnutá indiv.iduálne, najmenej však vo v}ške za ekologickú likvidáciu odpado-
vých vód zo žúmp a septikov na ČOV uvedenej v cenníku dodávatefa.
Cena je dohodnutá vo výške €/ 1 m3 bez DPH.

D V prípade kalu zkomunálnej/domovej ČOV v zmysle cenníka dodávateťa, ktorý je
zverejnený na stránke www.zsvs.sk. Zm|uvné strany sa dohodli , že dodávateí je
oprávnený jednostranne upraviť cenník, je však povinný informovať odberateťa
o zmene cenníka a to zverejnením upraveného cenníka na stránke www.zsvs.sk. Od-
berateť je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nesúhlasí s upravením cenníka
dodávatel'a, a to písomne, v zmysle ustanovení tejto zmluvy, v lehote jeden mesiac
odo dňa účinnosti upravenia cenníka dodávateťa.

Zmluvnéstrany sa dohodli, že objem zneškodneného média bude účtovaný podťa 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, ktoqým bol dovoz realizovaný, bez ohl'adu na skutočné množstvo média
dovezeného predmetným vozidlom.

Článok V.
Platobné podmienky

Odberateť sa zavánlje uhradiť vyúčtovanú cenu do 14 (štrnástich) dní odo dňa vystave-
nia daňového dokladu - faktúry, ktorú dodávateť vystaví a odošle v zmysle platných
právnych predpisov.

Faktúra bude obsahovať náIežitosti podfa § 74 zákona č. 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 dodávatefa a jeho identifikačné číslo pre daň,
c) poradové ěíslo faktúry,
d) dátum uskutočnenia zdanitelného plnenia,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
0 názov, množstvo, rozsah zdanitelného plnenia,
g) základ dane,jednotkovú cenu bez dane, ak nie sú obsiahnutó vjednotkovej cene,
h) sadzbu dane,
i) výšku dane celkom

a ďalšie náležitosti: 
+'

označenie (názov) služby,
označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť.

V prípade, že íaktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo bude
vyhotovená obsahovo nesprávne, je odberatef oprávnený vrátit' ju dodávatel'ovi v le-
hote splatnosti s písomným odóvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prí-
pade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nová lehota splatnosti zaěne plynúť doruče-
ním opravenej faktúry odberatel'ovi.

5.1

5,2

j)
k)

5.3

a
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Clánok VI.
Podmienky dovozu a zneškodňovania média

6.1 Limitné koncentračné hodnoty znečistenia média v bodovej vzorke sú určené nasledovne:

ody hromadené v žulaškové vev ene v Zumpe:

ukazovateť od do

pH 6,0 9,0
maximálna koncentrác ia mell

CHSKc, 2750
Nerozpustené látky Nlros 2000

Rozpustené látky Rl-sso I200
celkow dusík Ncetr 500
Celkow fosfor P..tt 35

Pre médium iné ako splaškové odpadové vody hromadené v žumpe a médium kal z komunálnej

/ domovej ČOV timitné koncentraěné hodnoty určuje dodávatel' 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 prílohe č. 3 tejto zmluvy, nemóžu byt'prekročené.

6.3 Odbeiateť po dohode s dodávateťom bude vykonávať dovoz média podfa našledov-
hého harmonogramu:

podl'a boau Z. t písm. a) v čase od 7:00-15:00 hod. max 100 m3 denne

podťa bodu 2.1 písm. b) v čase ..............max m3 denne
podl'a bodu 2.1 písm. c) v čase ..............max m3 denne.

6.4 Dovoz média mimo dohodnutého ěasu a množstva móže byt'len po predchádzajúcom
písomnom odsúhlasení vedúceho príslušnej ČOV.

6.5 Do areálu ČOV, respektíve vymedzeného priestoru na vypúšt'anie média móžu vstúpit'
zaodberatel'a len osoby, ktoré boli dodávateťom preukázateťne poučené o BOZP, á po-

uživaní OOPP na pracoviskách dodávatela.

6.6 Do areálu ČOV majú povolený vjazdlen vozidlá odberáteťa uvodené v prílohe č. 2 tejto

zmluvy.

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

berateťa, dátum dovozu, ECV vozidla, množstvó dovezeného média a jeho póvodca
(v prípade splaškových odpadových vód hromadených v žumpe adresa póvodcu)
a zápis potvrdiť podpisom,

b) dovezené médium vypustiť ůĚeným spósobom a na určenom mieste COV,
c) okolie a terén určeného vypúšt'acieho miesta upratať, zabrániť vytekaniu motoro-

vého oleja z áutnaprístupovú komunikáciu, zabrániť vytekaniumédia, zabrániť po-
škodzovániu plóch arealu ČOV a zneěisťovaniu areálu ČOV at<Ymkoťvek odpadom,

L-
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6.8

7.I

d) potvrdiť podpisom oboznámenie sa s určenými postupmi podl'a písmen a) až c).Ur-
čené postupy pripraví vedúci príslušnej ČOV.

Bez vedomia a usmernenia zodpovedného zamestnanca ČOV nie je možné svojvofne
vypustiť médium kdekofvek v areáli ČOV, inak to bude klasifikované ako porušenie §
23 zákona ě. 44212002 Z.z. v platnom znení.

článok VII.
Sp6sob kontroly kvality hodn6t znečistenia

Ak má dodávatef podozrenie, že odberateť prekraěuje dohodnuté limitné koncentračné
hodnoty alebo, že vypúšťa látky, ktoré sa nesmú vypúšt'at'na ČOV, vykoná námatkovo
odber bodovej kontrolnej vzorky z dovezeného média s vyhotovením ,,Záznamu o od-
bere vzoriek média od producentov" podťa prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj ,,kon-
trolu"). Odberatel'má právo zúčastniť sa vykonávanej kontroly. Ak svoje právo nevyu-
žije, alebo sa odmietne kontroly zúčastniť, je dodávateť oprávnený vykonať odber
vzorky bez účasti pracovníka dodávatefa, Na prípadné námietky odberatefa z titulu ne-
účasti pri odbere vzorky sa neprihliada. Má sazato, že kontrola bola vykonaná dohod-
nutým spósobom. Ak v}sledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých limitných
koncentračných hodnót znečistenia vypúšťaného média, náklady spojené s vykonaním
kontroly zaplati odberateť na zák|ade faktúry vystavenej dodávateťom. Lehota splat-
nosti faktúry je 14 dní odo dňa jej odoslania dodávateťom.

Zástupca odberateťa si móže prevziat'časť vzorky pre vlastnú kontrolu. Náklady spo-
jené s kontrolným rozborom u nezávislej organizácie hradí odberateť. Dodávatel' ak-
ceptuje ibarozbory Národného referenčného laboratória. Ak na žiadost'odberatefa vy-
konala rozbot nezávislá organizácia" pre výpočet vypúšťaného znečistenia sú smero-
dajné výsledky jej rozborov odpadových vód, Odobraná kontrolná vzorka musí byť do-
ručená nezávislej organizácii v čo najkratšom termíne v chladiacom boxe s teplotou pod
5"C. Odberatel' je povinný doručiť v jednom vyhotovení záznam o prevzati vzorky na
kontrolný rozbor spolu s jednou kópiou rozboru dodávatefovi.Y zázname musí byt'po-
tvrdenie o neporušení plomby na vzorkovnici. V prípade nepredloženia nebude dodá-
vatel' brat' do úvahy kontrolný rozbor. Dodávateť poskytne na zák|ade požiadavky od-
beratel'a za úhradu odberatelovi vzorkovnicu. Plombu na vzorkovnici vyhotoví dodá-
vateť.

Článok VIII.
Spolupdsobenie zmluvných strán

Odberateť sa zavázuje, že bude s dodávatefom bez zbytočného odkladu prerokťrvať
všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvnit'priebeh predmetu zmluvy podfa tejto
zmluvy.

Dodávatel' je povinný bez zbytočného odkladu upozornit' na nevhodnú povahu alebo
vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu odberateťom.

,:

Dodávateť bude vykonávat'zneškodňovanie média odberateťa a dovezeného odberate-
ťom na určené ČOV prostredníctvom svojich zamestnancov.

7.2

8,1

8.2

8.3

8,4 Za odberatefa je oprávnený kontrolovať poskytovanú službu:



9.1

9.2

9,3

9.4

9.5

9.6

článok IX.
zmluvné sankcie

V prípade omeškania so zaplatením odmeny podl'a Článkov IV. a/alebo V. tejto

zmluvy, resp. jej časti, na ktorú vznikol dodávatefovi nárok, je dodávatef oprávnený

účtovat'odberateťovi úrok z omeškania vo výške 0,03Yo zakaždý deň omeškaniazne,
zaplatenej sumy, ktorý sa odberateť zavázďle bezodkladne uhradit'.

Ak je médium znečistené vo vyššej, ako limitnej koncentračnej hodnote znečistenia mé-

dia dohodnutej v zmluve v bode 6.L alalebo prílohe č. 3 zmluvy, zavázuje sa odberatel'

zaplatiť dodávatefovi okrem trojnásobku fakturovanej sumy prislúchajúcej ku konkrét-

nemu dovozu, aj zmluvnú pokutu vo výške 670,- € (slovom šesťstosedemdesiat 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

Ak médium obsahuje niektorú z|átok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody, uvede-

ných v bode 2. L2 zmluvy, zavázuje sa odberatel zaplatit'dodávateťovi zakaždý zistený

druh látky zmluvnú pokutu vo výške 1.660,- € (slovom jedentisícšesťstošesťdesiat 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.

Pri porušení ustanovenia tejto zmluvy sa odberatel zavázvje uhradiť dodávatel'ovi

zmluvnú pokutu vo výške 300,- € (slovom tristo eur) zakaždý prípad porušenia (okrem

porušenia uvedeného v bode 9.I,9.2 a9.3 zm\uvy). A to najneskór do 30 dní odo dňa

doručenia výzvy dodávateťa najej zaplatenie. Pre doručenie platí obdobne bod 11.4

tejto zmluvy.

Zmluvnástrana, ktorá poruší svoju povinnost'vyplývajúcu z tejto zmluvy, zo všeobecne

záváznýchprávnych predpisov je povinná nahradiť škodu tým spósobenú druhej zmluv-

nej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spósobené okolnosťami vylu-
čujúcimi zodpovednosť. Ato najneskór do 30 dní odo dňa doručenia výzw druhej

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

Zaplatením zmluvnej pokuty zostávanárok na náhradu spósobenej škody nedotknutý.

Článok X.
ostatné ustanovenia

10.1 Dodávateť bude pri poskytovaní zneškodnenia média postupovat' s odbornou starostli-

vosťou.
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11.1 Táto zmluva sauzatvára na dobu určitú do 3I.12.2023.Táto zmluva nadobúda platnosť

dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda ÚČinnosť

(hodiace sa zaškrtnite):
M dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán,
r dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia,

1I.2 Túto zmluvu možno ukoněiť:
- písomnou dohodou zmluvných strán,
_ písomnou výpoveďou bez udania dóvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná

lehota začina plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,

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

dobne bod 11.4 tejto zmluvy,
_ písomným odstúpením od zmluvy zo strany dodávateťa v prípade, že dodávatel'opako-

vane zistí prekročenie ukazovateťa limitnej koncentračnej hodnoty znečistenia média
prevzatého od odberateťa alebo ak je odberatel'v omeškaní so zaplatením fakturovanej

ceny alebo splatnej zmluvnej pokuty po dobu viac ako 30 dní,
- písomným odstúpením od zmluvy v zmysle zákonných ustanovení.

11.3 Ukončením zmluvného vzt'ahuzanikajívšetky právaa povinnosti zmltrvných strán vY-

plývajúce ztejto zmluvy, okrem narokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné po-

kuty.

IL4 odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doru-

čené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dóvod odstúPenia,

inak je neplatné. Povinnost' doruěiť odstúpenie od tejto zmluvy sa povaŽuje v konkrét-

nom prípáde za splnenú dňom prevzatíaodstúpenia alebo odmietnutím toto odstúPenie

pr"rŽiuř, Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vrátí zásielka s odstúpe-

ním ako nedoručená alebo nedoručitefná, považuje sa takáto zásielka za doruČenú

dňom, v ktororn pošta vykonalajej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uve-

denom na obálke predmetnej zásie|ky); pre doručovanie je rozhodné sídlo odberatel'a

zapísané v obchodnom registri a adresa dodávateťa uvedená v tejto zmluve.

článok XII.
záverečné ustanovenia

I2.I Zmluvné strany sazavázujť,že si budú poskytovať súdinnost'v akejkoťvek forme, uro-

bia všetky potrebné úkony a budú postupovat'tak, aby neboli porušené alebo ohrozené

práva druhého účastníka tejto zmluvy.

I2.2 Tenťo závázkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými vŠeobecne

záváznýmí právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach neuPra-

vených toutó zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnYch

predpisov. "'':

12,3 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z ěasti účinné alebo neskór

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovenÍ. Namiesto neúČin-

ných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiať je to právne

á



možn{ sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokial' priuzatváraní tejto
zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

12.4 Zmluvné strany sa zavázuju riešiť prípadné spory, vyplývajúce ztejto zmluvy, obliga-
tóme formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor
sa nevyrieši zmierom, ktorákol'vek 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. Neoddeliteťnou súčast'ou
tejto zmluvy sú príloha č. I Záznam o odbere vzoriek média od odberatefa, príloha 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 Zm|lvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, právam apovinnostiam znej
vyplývajúcich porozumeli a naznak súhlasu ju podpisujú.

I2.7 Zm|uva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu,

V Nitre anu.4..!:'? 4 z?, 12. 1B??

V Hostí, dňa

za odberatel'a:

{t xv
Marglta Kršá\bvá

, vryÁ |t 
^\./ il/1

" ",",| " ",t

vedúci a riaditef odštepriého závodu

zÁpnoostovENsKÁ'G)
VoDÁ n Er.isxÁ spotočruosŤ, a.s.

iJ.1. i, 1lnri :: 
jv,rd Nil ra

Nábr, za hydrocentl.ilou 4, lco: 365 50 949

DlČ: 2020154609 tČ oPn: sxzozotsqOog

r. Pe,ter Stepianský
rosta obce Hostie\ |i\V

za d,odávatela: l
l
l


