
ZMLUVA  10/2021-A    

o poskytovaní služieb uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v 

znení neskorších predpisov, ďalej len „zmluva“  
 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:  Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o. 

   J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová 

Zastúpený:  Ing. Juraj Ondračka - konateľ spoločnosti 

   Jozef Húserka – konateľ spoločnosti 

   IČO: 36682888              IČ DPH: SK2022269326 

Bankové spojenie: ČSOB Trenčín           IBAN: SK61 7500 0000 0040 2375 6634  

Zapísané v:  Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17107/R  

 

Objednávateľ: Obec Horná Súča, Horná Súča 233, 913 33  Horná Súča 

Zastúpený:  Ing. Juraj Ondračka, starosta obce  

   IČO: 00311561  DIČ: 2021091479 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

2.1  Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať pre odberateľa službu - zneškodnenie splaškových odpadových vôd 

 hromadených v žumpe a dovezených odberateľom na určenú ČOV Nemšová (ďalej len „ČOV“) v zmysle tejto  

             zmluvy a pokynov dodávateľa a objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu.  

2.1.1  Pre účely tejto zmluvy sa rozumie zneškodnením splaškových odpadových vôd hromadených v  žumpe 

 záväzok dodávateľa: 

 - vykonávať prevzatie splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe na určenom miesto na ČOV 

    dovezených dopravným prostriedkom odberateľa,  

 - zabezpečiť čistenie prevzatých splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe na ČOV v celkovom   

               množstve do 2.000 m3 ročne (ďalej len „zneškodnenie splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe“)  

2.1.2  Predmetom plnenia nie je zneškodnenie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody. Sú to najmä 

 obzvlášť škodlivé látky uvedené v zozname I prílohy č. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení 

 neskorších predpisov:  

 a) organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí,   

 b) organické zlúčeniny fosforu,  

 c) organické zlúčeniny cínu,  

 d) látky, ktoré majú vo vodnom prostredí alebo pôsobením vodného prostredia karcinogénne, mutagénne 

     alebo teratogénne účinky,  

 e) ortuť a jej zlúčeniny,  

 f) kadmium a zlúčeniny kadmia,  

 g) perzistentné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu,  

 h) kyanidy,  

 i) perzistentné syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku dnu a ktoré 

     môžu zamedzovať akémukoľvek použitiu vôd.  

2.1.3  Dovážané splaškové odpadové vody hromadené v žumpe taktiež nesmú obsahovať látky ohrozujúce 

 prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v potrubnej sieti (napr. vatové tyčinky do uší, tampóny, 

 vlhčené obrúsky, hygienické vložky, papierové plienky ....).  

2.2  Pri plnení predmetu zmluvy sa dodávateľ zaväzuje postupovať v súlade so všeobecne záväznými 

 právnymi predpismi, touto zmluvou a písomnými požiadavkami a podkladmi objednávateľa.  

2.3  Úkony potrebné k zneškodneniu splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe sú predmetom 

 činnosti dodávateľa. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

 k poskytnutiu služby potrebné. 

 

Článok III.  

Termín plnenia a miesto plnenia 

 

3.1  Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať zneškodnenie splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe v 

 rozsahu stanovenom v článku II. ods. 2.1.1 tejto zmluvy priebežne, podľa dohodnutého harmonogramu. 



3.2 Objednávateľ bude vypúšťať splaškové odpadové vody hromadené v žumpe na ČOV – Objekt dovozu 

 žumpových vôd. 

3.3  Dodávateľ je povinný ihneď písomne alebo telefonicky oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

 ktorá bráni alebo sťažuje poskytovanie služby zneškodnenia splaškových odpadových vôd hromadených v 

 žumpe. 

 

Článok IV.  

Cena 

 

4.1  Za zneškodnenie splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe a dovezených objednávateľom na 

 určené  miesto na ČOV v zmysle tejto zmluvy sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu   

             vo výške 1,25 EUR/m3  bez DPH v zmysle cenníka dodávateľa, ktorý je zverejnený na stránke www.rvsvv.sk .  

             Dodávateľ je oprávnený upravovať cenu, je však povinný informovať objednávateľa o zmene cenníka a to                

             zverejnením upraveného cenníka na stránke www.rvsvv.sk. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto    

             zmluvy, ak nesúhlasí so zmenou cenníka dodávateľa, a to písomne, v zmysle ustanovení tejto zmluvy.  

4.2        K cene vypočítanej podľa bodu 4.1 sa fakturuje DPH ktorá je stanovená zákonom o DPH v platnom znení. 

4.3  Zmluvné strany sa dohodli, že objem zneškodnených splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe 

 bude účtovaný podľa dokladov z ČOV, kde bude na faktúre uvedené:  

 - množstvo splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe, ktoré nie je merané  

 - pre účely určenia množstva dovezených splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe budú použité 

   údaje z technického preukazu vozidla (max. objem cisterny), ktorým bol dovoz realizovaný, bez ohľadu na 

   skutočné množstvo  splaškových odpadových vôd hromadených v žumpe dovezených predmetným vozidlom. 

 

Článok V.  

Platobné podmienky 

 

5.1  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vyúčtovanú cenu do 14 (štrnástich) dní odo dňa vystavenia daňového dokladu  

 - faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a odošle v zmysle platných právnych predpisov.  

5.2  Faktúra bude vystavovaná v mesačných intervaloch vždy do 5 pracovných dní od ukončenia fakturačného 

 obdobia a bude zaslaná objednávateľovi.  

5.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení  neskorších predpisov. 

5.4  Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na 

 úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy až do jej poukázania na účet 

 dodávateľa. 

5.5  V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru po dobu dlhšiu ako 21 dní po lehote splatnosti, pokladá sa to za 

 podstatné porušenie jeho zmluvných povinností a dodávateľ môže odmietnuť ďalšie plnenie, ktoré mu 

 vyplýva z tejto zmluvy.   

 
Článok VI.  

Podmienky dovozu a zneškodňovania splaškových odpadových vodách hromadených v žumpe 

 
6.1  Objednávateľ bude vypúšťať splaškové odpadové vody hromadené v žumpe v mieste plnenia podľa čl. III ods. 

 3.2 tejto zmluvy. 

6.2  Objednávateľ môže dovážať denne maximálne 3 cisterny o celkovom objeme 25,5 m3/deň a celkovom ročnom  

       množstve podľa čl. II. ods. 2.1.1. 

6.3  Objednávateľ môže vypúšťať dovezené vody denne mimo soboty a nedele v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 podľa dohodnutého harmonogramu. 

6.4  Objednávateľ je povinný minimálne jeden deň vopred oznámiť dodávateľovi dovoz a vypúšťanie odpadových 

 vôd na zneškodnenie. Oznámenie bude objednávateľ vykonávať telefonicky na čísle 032/6420996,  

 0948536935 – kancelária RVS VV, 032/6598319, 0948035503 – ČOV. 

6.5  Pred každou realizáciou vypúšťania obsahu fekálneho vozidla má objednávateľ povinnosť prihlásiť sa 

 u pracovníkov na ČOV. 

6.6  Objednávateľ bude predkladať dodávateľovi rozbory dovážaných odpadových vôd podľa požiadaviek 

 dodávateľa. 

6.7  Objednávateľ je povinný všetky zmeny charakteru odpadových vôd bezodkladne oznámiť dodávateľovi. 

6.8  Objednávateľ má povinnosť preukázať, že na prepravu odpadu má vydaný živnostenský list, resp. výpis 

 z obchodného registra, ktorých kópie tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

6.9  V prípade, že v dovážaných odpadových vodách zo žúmp budú zistené škodlivé látky, prekročenia najvyššej 

 prípustnej miery znečistenia uvedených v čl. VII. ods. 7.2 alebo vývoz nebude vykonaný podľa zmluvy má 

 dodávateľ oprávnenie na okamžité zastavenie dovozu do doby upravenia podmienok dovozu. 

http://www.rvsvv.sk/
http://www.rvsvv.sk/


6.10  Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dovoz splaškových odpadových vôd hromadených v žumpách: 

 a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác na ČOV, 

 b) z dôvodov spôsobených živelnou pohromou alebo haváriou v prevádzke ČOV alebo v recipiente v dôsledku 

     vypustenia odpadových vôd, ktoré obsahujú látky uvedené v čl. VII. ods. 7.1 a 7.2 tejto zmluvy. Ak tieto 

     dôvody boli v dôsledku dovozu obzvlášť škodlivých látok objednávateľom, úhradu nákladov spojenú    

     s odstraňovaním následkov havárie znáša objednávateľ. 

 c) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako 21 dní po lehote splatnosti, alebo neuhradí faktúru 

     za vývoz odpadových vôd, 

 d) v prípade nedodržania miesta vypustenia odpadových vôd alebo v prípade vypustenia odpadových vôd, ktoré 

     nie sú predmetom plnenia podľa čl. VII. ods. 7.1 a 7.2.  

6.11  V prípade, že objednávateľ nie je totožný s prepravcom odpadu má objednávateľ povinnosť oboznámiť 

 prepravcu s obsahom tejto zmluvy. Objednávateľ aj v tomto prípade zodpovedá za to, aby sa na ČOV nedostali 

 látky uvedené v čl. VII. ods. 7.1 a 7.2 tejto zmluvy. 

6.12 Objednávateľ je povinný dodávateľovi uviesť zoznam dopravných prostriedkov – ŠPZ, ktorými bude 

 zabezpečovať dovoz odpadových vôd v jeho mene do ČOV. 

 
Článok VII.  

Limity dovezených splaškových odpadových vodách hromadených v žumpe 

 
7.1  Dovezená a vypúšťaná odpadová voda nesmie obsahovať obzvlášť škodlivé látky uvedené v prílohe č. 1 

 k zákonu č. 364/2004 Z.z. o vodách. Predmetom plnenia nie je dovoz látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové   

             vody a ktoré nesmú byť vypúšťané do verejnej kanalizácie a na ČOV. 

7.2  Limity znečistenia odpadových vôd na vstupe na ČOV:  

BSK5     482 mg/l   

CHSK     965 mg/l 

NL      442 mg/l   

N–NH4       57 mg/l    

Fosfor celkový   20,1 mg/l 

Teplota            max. 25o C 

 a nesmú prekračovať nasledovnú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia: 

BSK5     510 mg/l   

CHSK   1290 mg/l 

NL    1858 mg/l    

N–NH4       80 mg/l    

Fosfor celkový      25 mg/l 

Teplota            max. 25o C 

7.3  Kontrolu kvality dovezenej odpadovej vody vypúšťanej v mieste plnenia na zneškodnenie, bude vykonávať 

 dodávateľ odberom vzorky v rozsahu vyššie uvedených ukazovateľov znečistenia bodovou vzorkou. 

 

Článok VIII.  

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

8.1 V prípade omeškania so zaplatením ceny podľa článkov IV. a V. tejto zmluvy, resp. jej časti na ktorú vznikol 

 dodávateľovi nárok, je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý 

 deň omeškania z nezaplatenej sumy. 

8.2 Ak objednávateľ vypustí do ČOV splaškové odpadové vody hromadené v žumpe vo vyššej maximálnej hodnote 

 znečistenia než bolo dohodnuté v zmluve v zmysle čl. VII. zaplatí dodávateľovi trojnásobok ceny prislúchajúcej 

 ku konkrétnemu dovozu a naviac aj zmluvnú pokutu vo výške 670,- € (slovom šesťstosedemdesiat Eur) a to 

 najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy dodávateľa na jej zaplatenie.  

8.3 Ak objednávateľ vypustí do ČOV splaškové odpadové vody hromadené v žumpe s obsahom neprípustných látok 

 uvedených v čl. II. ods. 2.1.2, zaplatí dodávateľovi za každý zistený druh znečistenia zmluvnú pokutu vo výške 

 1.660,- € (slovom jedentisícšesťstošesťdesiat Eur) a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy dodávateľa 

 na jej zaplatenie.  

8.4 Pri porušení ustanovení tejto zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

 300,- € (slovom tristo Eur) za každý prípad porušenia a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy 

 dodávateľa na jej zaplatenie.  

8.5  V prípade nedodržania a porušenia podmienok tejto zmluvy, najmä nedodržania dohodnutého miesta vypustenia 

 odpadu (čl. III.) a vypustenie odpadu, ktorý nie je predmetom plnenia (čl. VII.), má dodávateľ okrem oprávnenia 

 vyúčtovať objednávateľovi pokutu podľa predchádzajúcich bodov, aj oprávnenie podať návrh na začatie 



 konania o uložení pokuty na Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne za porušenie povinností 

 stanovených na úseku vodného hospodárstva.  

 

Článok IX.  

Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu 

 

9.1  Táto zmluva je uzatvorená na dobu: neurčitú od 01.01.2021. 

9.2  Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu tejto  zmluvy, budú 

 oznámené druhej strane písomným návrhom na zmenu zmluvy. 

9.3  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formu písomných dodatkov. 

9.4  Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej 

 strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Povinnosť doručiť odstúpenie 

 od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia alebo odmietnutím 

 toto odstúpenie prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením ako 

 nedoručená alebo nedoručiteľná, 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 objednávateľa zapísané v obchodnom registri a adresa dodávateľa uvedená v tejto zmluve. 

9.5 Ak objednávateľ nepotvrdí dodávateľom zaslaný písomný návrh dodatku k tejto zmluve podľa čl. IV., ods. 4.1 

 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia, pokladá sa to za neprijatie návrhu cien a zmluva sa stáva neplatnou dňom, 

 kedy uplynie táto lehota.   

 

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 

 

10.1  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou a zákonom č. 442/2002 

 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.   

             364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.   

10.2  Zmeny zmluvy riešia zmluvné strany dodatkom k zmluve po vzájomnej dohode a to len písomnou formou.  

10.3 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, 1x pre objednávateľa a 1x pre dodávateľa. 

 

 

 

Za dodávateľa:       Za objednávateľa: 

 

 

 

 

V Nemšovej, dňa 29.12.2020     V ........................., dňa 

 

 


