
zMLUVAč.1l2018
o Čistení odPadol4ich vód zo sePtikov a ŽÚmp dopravených fekálnym vozidlom do čistiarne odpador,nich vód (čou uzavretá nazáklade zákona Č, 513/1991 Zb. v znení neskorŠÍch predpisov (Obchodný zákonník) a platných právnych predpisov o vodách.

Zmluvné strany:

Dodávatel':

Registrácial

Zastúpenú

a

Odberatel':
(producent)

Zastúoenú:

Miesto dovozu:

1. Predmet zmluvy:

47 25B 888
2120556339
SK2120556339

SLV, s. r. o.
916 16 Krajné 52
ICO: 36 290 B15D_IC: 2a22764067
IC DPH: SK2022I64O67
Bankové spojenie: Prima Banka/ a. s.
IBAN: §K6B 5600 0ůOů 0CI69 0B12 1002
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddíel Sro,
vložka č; 1B937/R
Ing. Peter Kubis, konatel'
Ing. ťubomír Galiovský, konatel'

Rol'nícke podielnické družstvo Prašník
9Z21I Prašník 100
lčo:
DIč:
tč opH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Ob9.hod.lÝ register Okresného súdu Trnava, oddiel Dr,
vložka č,10I73lT
Pavol Obuch, predseda predstavenstva
Mozoláková Anna, podpredseda predstavensWa

Čov xralné

_zo septikov a žúmp dopravených fekálnym vozidlom do
(COV) Odberatel'a (Producenta) - žumpové vody o objeme

2. Povinnosti zmluvných strán:

1, Odberatel' objednáva a Do{ávatel' sa zavázuje v rozsahu a za podmienok nižšie
uvedených Prevziat' a na ČOV Krajné vyčiŠtit' žumpové vody,'Řióré ooueratet,
dopraví na miesto uskladnenia vlastným cisternovým vozidlom.

2, Predmetom Plnenia nie je dovoz látok, ktoré sa nepovažujú za o.dpadové vody,
a ktoré preto nesmú byt' vypúšt'ané do verejnej kánalizáÓÉ ; ťóú (záron č.
36412004 Z, z, v znení neskorších predpisov á ,áron č. 442l20oi 1,, ,. v znení
neskorších predpisov).

SÚ to najmá tiďo látkY:dioaktívne, 
infekčné a iné látky, ohrozujúce zdravie človeka

a. bezpečnosť obsluhovatelbv stokovej sióte a ČOV. látky narušujúce materiál stokovei sieÍe a ČOV
' l9tkY ohrozujúce prevádzku ČOV áteUo spósobujúce poruchy v stokovej

sieti

Čistenie odpadových vód
čistiarne odpadových vód
max. 12 m3/Wždeň.

:
/

/

1



horl'avé a vYbušné látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou
tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi
nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami, vyskytujúcimi
sa v kanalizácii, vyvíjajú jedovaté látky

: ffir#I;j:íI;.flT".HiJ','ff 
žieraviny

r močovka
. surow a tekutý hnoj hovádzieho dobytka

: Hí:.xjíuváPno

3. Odberatel' je povinný uhradiť Dodávatelbvi všetky škody vyplývajúce z nedodrŽania
uvedeného závázku.

3. Cena plnenia a platobné podmienky:

1. Cena dohodnutého predmetu plnenia zmluvy je uvedená v aktuálnom ,, Oznámení o
cene vodného a stočného pre rok 2018, ktoré je neoddelitel'nou súČastbu zmluvy.
Súčasťou ceny je i manipulačný poplatok (2,20 € ldovoz + DPH), ktorý sa viaŽe k
jednému dovozu.

2. Fakturácia prebehne raz mesačne, vždy v posledný pracovný deň mesiaca, v ktorom
sa zdanitel'né plnenie uskutočňuje, Lehota splatnosti faktúr je 14 dnÍ.

4. Záverečné ustanovenia:

1. Závázkové vzt'ahy, dósledky ich porušenia, ktoré nie sú rnislovne upravené v tejto
zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmeny zmluvy
riešia zmluvné strany dodatkom k zmluve po vzájomnej dohode a to len písomnou
formou.

Z. Zmluva sa uzaWára na dobu určitú do 31,12.2018.
3. Zmluvu móže odberatel'vypovedať okamžite, bez udania dóvodu, po zhoršení kvality

OV na vstupe, či výstupe z ČOV, po zhoršení iných tu nedefinovaných prevádzkových
podmienok.

4. Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán, účinná deň po zverejnení na
webovej stránke odberatel'a,

5, Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho jeden pre Odberatel'a a jeden pre
Dodávatel'a.

V Krajnom 25.05.2018 L
Dodávatel':

-r gt6 16 Krainé 52
- .,,-, l tčo:gezg-oats

cK2022 1 64067

,.rilll!r!tttt.tr

SLV, s.r.o.


