Číslozmluly z 122025310
o odvádzaní odpadových vód verejnou kanalizáciou

vodáíeí,ká
9poločnorť,a.s.

lzavretá podl'a zákona č.5I3ll99I Zb. Obchodného zákonnika v zneni neskorších predpisov a zákona
č.44212002 Z.z. o verelných vodovodoch a verejných kanalizáciách

stíědosloven'ká
PreVádzková

v znení neskorších predpisov

Čl. l Zmluvné strany
Dodávatel':
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločno§t',
Partizánska cesta 5, 974 0I Banská Bystrica

a.§.

Zapísaná v Obchodnom regisfii: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo:840/S

IČo 36644030

DIČ 2022102236

tČopH: SK2022102236

ZastúPená: Darina Gažurová,vedúca Zákaznickeho centra Banská Bystrica, Brezno nazáklade Splnomocneniač.512021
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBX
IBAN: SK77 l l00 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
IBAN: SK42 7500 0000 0000 259l 85ó3, BIC: CEKOSKBX

Tatra banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.

Odberatel':

meno:

Obchodné
Sídlo:
Zapisaný (zriadený):

Obec Slovenská I3upča
Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská L,upča

Zastupený:

Mgr. Róland Lamper, starosta obce
00313823
DIČ: 202112142l

tČo:

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa,
Zákaznícky účetčíslo: 100012373

a.s.

rČ opu: ---

IBAN: SK3409000000005050006892

Adresa pre poštový styk: Obec Slovenská L,upča, Námestie SNP 13, 916 13 Slovenská L,upča

Č1.2Predmet zmluvy
2.1 Predmetom
-

tejto zmluly je:
Odvádzanie odpadových vód verejnou kanalizáciou

Čl. 3 Určenie odberného miesta a spósob určenia množstva odvedenej odBadovei vod!,

3.1

Dodávateť sa zavázuje zabezpečíťpredmet zmluvy pre odbemé miesto:

odberu:
Kataster:
Adresa

Slovenská l3upča ČOV, Slovenská Lupča
Slovenská

lJupča

Technické čísloodberu: l0011-100006-0
Názov odberu:
ČOV Slouenská Lupča
Odpočtový cyklus: mesačný

č.LV:

č.parc.:

Evidenčnéčísloodberu: 1681l0

3.2 Účel: ostatné použitie
3.3

Určenie množstva odvedených odpadových vód:
- Meracím zariadením odberatel'a

3.4

Odberateť móže do verejnej kanalizácie vypúšťaťodpadové vody v nasledovnom maximálnom množsťve:

max m3/rok
SplaškovéOV

331

max m3/deň

l/s

907,20

10,500

l28

3.5 Pri vmiku

havárie na zaÁadeniach odberateía je odberateť povinný bezodkladne nahlásiť havarijný stav na telefónne
číslo0850 l1l 234 a vykonať nevyhnutrré opatrenia na zniženie dopadu havárie na prevádzku verejnej kanalizácie
a/alebo ČOV.

ČL4 Platobné podmienky
4.1

-

4.2

Cena za poskytnuté plnenie v čase uzatvorenia zmluvy a platobné podmienky:

Za odvádzanie odpadoqých vód platí odberatel' stočné

Cenaza odvedenie a čistenie odpadových vód je určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ak počas
trvania zmluvného vzťahudójde k zmene ceny určenej Úradom pre reguláciu sieťorr,ých odvetví, prípadne iným právnym
predpisom, uvedená cena sa zmení na cenu určenúÚradom pre reguláciu sieťových odveťví.
- Cena za odváďzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:
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Variabilná zložka ceny:

0,5808 €/m3

+

DPH

Odberateť sa zaváanje zaplatiť dodávatelbvi za plnenia poslgtnuté podťa tejto zmluvy aktuálne platnú cenu v čase plnenia
za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach dodávky vody a odvádzania odpadových vód.
Aktuálne platné ceny sú zverejnené na web stránke dodávateťa (www.stvps.sk), na všetlcýchzákaznickych centrách a vo
vyičtujúcejfakture.

4.3

Spósob a splatnost'platenia faktúr:
Prevodný pdkaz
Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyučtujúcejfaktury

-

4.4

Spósob a splatnost'vrátenia preplatku:
Prevodný pnkaz na č. účtuSK3409000000005050006892
Splatnosť: 14 dní od dátumu odoslania vyúčtujúcejfaktury
-

čl. 5 záverečné ustanovenia
5,1

Odberatel' prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy je povinnou osobou podťa zákona č. 21l/2000 Z. z. o slobodnom
pdstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o
slobode informácií") a súčasneprehlasuje, že je povinný tuto zmluvu podla Zákona o slobode informácií zlterejniť .

5.2

Odberatel' prehlasuje, že ku dňu podpísania zmluvy je subjektom verejného práva v zmysle §
Obchodný zákonník v platnom znení.

5.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a uza§tára sa na dobu určitú
do 31.12.2022 a nadobúda účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Odberateť je povinný dodávateťovi
bezodkladne písomne omámiť deň zverejnenia zmluvy. Dodávatel' zabezpečí dodávku vody z verejného vodovodu a
odvádzanie odpadových vód verejnou kanalizáciou najneskór do siedmich pracovných dní odo dňa účinnostizmluvy, ak
nie je dohodnuté inak.

5.4

V prípade že odber vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vód verejnou kanalizáciou so súhlasom

26l zákona č. 5l3/I99l Zb.

dodávateťa fakticky nastal pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnostitejto zmluvy, odberateť sa zavázuje zaplatiť cenu
za poskytnuté plnenie na základe faktury vystavenej dodávateťom.
5.5

5.6

Ostatrré práva a povinnosti zmlurmých strán upravujú Všeobecnéobchodné podmienky dodávky vody a odvádzania
odpadových vód (ďalej len ,,VOP"), ktoré tvoria súčasťzmluvy. Dodávateť je oprávnený jednostranne meniť VOP.
Platrrosť VOP zaniká účinnosťounových VOP. Dodávatel' upovedomí odberateťa o nových, resp. zmenených VOP pred
ich účinnosťouprostredníctvom zverejnenia na internetovej stránke www.stvps.sk. Odberateť svojím podpisom
potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, ako aj správnosť ním poskytnuťých údajov.
Zmeny alebo doplnky zmluvy je možnévykonať len písomnými dodatkami zmluvných
a zmeny ceny, poštového styku alebo bankového spojenia.

VOP
5.7

stráLn,

okrem zmien ýkajúcich sa

Zmluvaje lyhotovená v 2 vyhotoveniach s určenim po jednom vyhotovení pre každúzo zmluvných strán. Zmluva je

uzafuorená slobodne avážne,jej obsah vrátane Príloh k tejto Zmluve je určitýa zrozumitel'ný, zmluvné strany s obsahom
zmluvy a jej príloh súhlasia a na dókaz toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.
5.8

Osobitné dojednania zmluvných strán:
Podmienky odvádzania odpadových vód sú určenékoncentračnými a bilančnými limitnými hodnotami v Prílohe k
zmluve č.121024355 " Zmluvné pokuty za prekročenie dohodnutých limitných koncentračných a bilančných hodnót
ukazovatel'ov znečistenia odpadoých vód vypúšťanýchdo verejnej kanalizácie." Typ meradla: Parshallov merný žl'ab
so šírkouhrdla 75 mm Prietokomer Nivosonar SWW 32l . SIA 360, Vlfrobné čislo: 1409447, G240547
Cena stočného u odberateťa bude uplatnená v zmysle tejto zrnluvy o odvádzaní odpadových vód verejnou kanalizáciou
od 1.1.2022.
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Prflohy:Všeobecné obchodné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadorých vód.
Aktuálny doklad o vlastníctve nehnutelhostí.
Aktuálny výpis z obchodného regisha alebo iného registra, v ktoromje odberatel' zapisaný. Pri osobách, ktoré sa do
obchodného alebo iného registra nezapisujú tvod pdlohu doklad o ich zriadeni (zňaďovacia alebo iná listina) a
doklad potwdzujúci oprávnenie osoby uvedenej v zmluve podpisať zmluvu za odberateťa.

V

V Banskej Bysřici

......................................, dňa

Vystavi l(a) : Zlzana Žabkov á

kontaktné t.č. CALL CENTRUM: 0850 11l

234

fax +42l484 327 888

,

dňa

e-mail: cc@swps.sk
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Sttedoslovenská vodárenská
ptevádzková spoločnost, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.

s.

Príloha k zmluve č. 122025310
zmluvné pokutv za prekročenie dohodnutých limitnÝch koncentračnÝch a
bilančnÝch hodnót ukazovate!'ov znečistenia odpadovÝch vód vvpúšt'anÝch
do vereinei kanalizácie.
Ak odberatel' vypustí do verejnej kanalizácie odpadové vody, v ktorých sú koncentračné
hodnoty ukazovatel'ov znečistenia vyššieako maximálny koncentračný limit uvedený
v uzavretej Zmluve (podl'a jednotlivých odberných miest), zaplalí odberatel' dodávatel'ovi
zmluvnú pokutu za každý zistený prípad a ukazovatel' znečistenia zvlášt' vypočítanúpodl'a
tejto tabul'ky

:

Odberatel' podl'a
prietoku odpad. vód

Sadzba za prekročenie
max. koncentračnéholimitu

l/s

EUR

Q<0,2

20,-

0,2< Q< 0,5

0,5<Q<,1,0
1,0<Q<2,0
2,0<Q<5,0
5,0<Q<10,0
10,0 < Q

40,65,100,-

,165,-

330,500,-

sadzba zakaždéd'alšie %
prekročenia maximálneho
koncentračnéholimitu

EUR

0,33 zakaždé% prekročenia
+ 0,83 zakaždé% prekročenia
+ 3,33 zakaždé% prekročenia
+ 3,33 zakaždé% prekročenia
+ 3,33 zakaždé% prekročenia
+ 6,66 zakaždé% prekročenia
+ í 1,66 zakaždé% prekročenia
+

odberatel' vypustí do verejnej kanalizácie odpadové vody s vyššoubilančnou
je zmluvne dohodnutý bilančný limit uvedený v Zmluve (podl'a
jednotlivých odberných miest), zaplatí odberatel' dodávatel'ovi zmluvnú pokutu za každý
zistený prípad a ukazovatel' znečistenia zvlášt'vypočítanúpodl'a tejto tabul'ky

Ak

hodnotou znečistenia ako

:

Odberatel' podl'a prietoku
odpadových vód
l/s

0,2< Q < 0,5

0,5<Q<1,0
1,0<Q<2,0
2,0<Q<5,0
5,0<Q<10,0
3.

<

sadzba zakaždéd'alšie %
prekročenia bilančnéholimitu

53,106,159,212,265,664,-

zakaždé% prekročenia
zakaždé% prekročenia
zakaždé% prekročenia
za každé% prekročenia
zakaždé% prekročenia
zakaždé% prekročenia
+ 13,28 za každé% prekročenia

EUR

Q<0,2

10,0

Sadzba za
prekroČenie
bilančnéholimitu

Q

1328,-

EUR

2,65
+ 2,65
+ 2,65
+ 2,65
+ 2,65
+ 6,64

+

Výpočet prekročenia bilančných limitov vykoná dodávatel'po skončenípríslušného

kalendárneho roka ako súčinpriemernej ročnej koncentrácie príslušnéhoukazovatel'a

znečistenia a celkového ročnéhomnožstva odpadovej

vody vypustenej do

verejnej

kanalizácie. V prípade nedostatočného počtu výsledkov rozborov daného ukazovatel'a
znečistenia sa pre výpočet priemernej ročnej koncentrácie použijúpriemerné koncentračné
hodnoty daného ukazovatel'a uvedené v Zmluve (podl'a jednotlivých odberných miest).
4.

Podkladom pre zaplatenie pokuty bude vyúčtovaniezmluvnej pokuty vystavené dodávatel'om.
Odberatel' je povinný zmluvnú pokutu uhradit' do 14 dní od doručenia vyúčtovaniapokuty, V
pochybnostiach sa má za to, že vyúčtovaniebolo odberatel'ovi doručenétretí deň od jeho

odoslania. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo dodávatel'a na náhradu škody.

5.

Ak

výsledok kontroly preukáže prekročenie dohodnutých koncentračných limitov v
ktoromkol'vek ukazovateli znečistenia, náklady spojené s vykonaním kontroly podl'a
aktuálneho cenníka dodávatel'a zaplatí odberatel na základe faktúry vystavenej dodávatelom.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní, počítanáod jej doručenia.Za meškanie s úhradou faktúry
zaplatí odberatel dodávatel'ovi úrok z omeškania podl'a príslušnýchprávnych predpisov.

údaie pre odvádzanie odpadovÝch vód:

í. Dodávatel'

sa zavázqe odvádzať odpadové vody z nasledovného odberného miesta Slovenská

l-upča ČoV, slovenská l-upča , eČO: 16811o zo zmluvy č. t22o2531o.
2. Typ kanalizačnej siete: delená
3. Počet prevádzkových dní v roku: 365 dní

4. Pracovná doba: 24hodldeň
5. Predmet plnenia odvádzanie odpadových vód verejnou kanalizáciou je určený koncentračnými a
bilančnými limitnými hodnotami.
6. Odberatel' je oprávnený vypustit'do verejnej kanalizácie len také odpadové vody, ktoré neprekroěia

nasledovné maximálne koncentračné a bilančnélimity:
ukazovatel' zneěistenia

CHSKcr

pH

Koncentračný limit
priem. mg/l

Bilančný limit

max, mg/l

kg/deň

llrok

120

170

108,864

39,7354

BSK5

25

45

22,680

8,2782

NL

25

50

22,680

8,2782

N-NH4

20

40

18,144

6,6226

N-NH4(zí )-

30

40

27,216

v rozmedzí od 6,0

-

9,0

-(Z1)

- Hodnoty platia pre obdobie počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického
stupňa nižšianež í2"C. Teplota vody na tento účelsa považuje za nižšiunež 12"C, ak zo štyroch
meraní realizovaných počas dňa v minimálne štvorhodinových intervaloch boli aspoň v dvoch
meraniach teploty nižšienež 12'C.
7. Miesto napojenia producenta na verejnú kanalizáciu: šachta č. 12 odtokovej stoky z ČOv
8. Miesto odberu vzoriek odpadovej vody: merný objekt na odtoku vyčistenej vody z ČOV
9. Druh vzorky:24-hod. zlievaná vzorka typu c) získaná zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých
dielčíchvzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.
10,Početnost' odberov a intervaly odberu vzoriek,,12x ročne , 1x mesačne
11.Platnosť koncentračných a bilančných limitov: koncentračnéa bilančnélimity uvedené v bode 6.
platia do 31.12.2022
12.Ďalšie dohodnuté podmienky vypúšt'ania odpadových vód do verejnej kanalizácie:
Množstvo odvádzaných odpadových vód bude zist'ovanó priamym kontinuálnym meraním v mernom
objekte na odtoku vyčistenejvody z ČOV, t<torý je tvorený betónovým žl'abom s rozmermi 3500 x 1400
x 2000 mm, v ktorom je vložený Parshallov žl'ab (primárna čast' merania) a ultrazvukovým snímačom

výšky hladiny (sekundárna čast' merania). Producent je povinný zabezpečit', aby meradlo množstva
vypúšt'anýchodpadových vód malo všetky náležitosti a platný certifikát overenia určenéhomeradla
v súlade s požiadavkami legislatívy. Producent je povinný zaslat' dodávatel'ovi údaj o množstve
odpadových vód za daný mesiacv písomnej forme vždy najneskór do ,10, dňa nasledujúceho
mesiaca.

V prípade, že rozbory vzoriek odpadovej vody nie sú vykonávané v akreditovanom laboratóriu StVPS,
a.s., je producent povinný zaslat' dodávatel'ovi v písomnej forme výsledky rozborov odpadovej vody
vypúšt'anejdo verejnej kanalizácie, vykonávaných v súlade s rozhodnutím č. OU-BB-OSZP32015|016724/KRU z dňa 15,7.2015, najneskór do 5 pracovných dní po tom, ako mu boli doručené
z príslušnéholaboratória v ktorom sa analýza vzoriek odpadovej vody vykonala.
Výsledky rozborov móžete zaslat'doporučene poštou na adresu Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnost', a.s. , odbor technicko-prevádzkových činností, lng. Marián Bilanin, PhD.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01, prípadne na mailovú adresu marian,bilanin@stvps.sk
prípadne na adresu cc@stvps.sk
Za neposkytnutie podkladov v zmysle predchádzajúceho odseku zaplatí odberatel' dodávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výške 500€ za každétakéto porušenie zmluvnej povinnosti.

V........,................dňa

