ZMLUVA O ZNEŠKODŇOVANÍ ODPADOVÝCH VÔD č. 01/2021
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) medzi týmito zmluvnými stranami:

I.
ZMLUVNÉ STRANY
OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v OR:
Štatutárny orgán:

SUPER EXPRES s.r.o.
Bardejovská 1E
080 06 PREŠOV
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
45 969 582
SK2023162900
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 31106/P
Slavomír ŠTEFANÍK – konateľ

(ďalej aj „objednávateľ”)
a
DODÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

OBEC KRAČÚNOVCE
Kračúnovce 350
087 01 GIRALTOVCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
00 322 181
2020777561
Michal BOLEŠ – zástupca starostu obce

(ďalej aj „dodávateľ“),
II.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.

Dodávateľ na základe príslušných povolení prevádzkuje čistiareň odpadových vôd
pod názvom: ČOV OBEC KRAČÚNOVCE, nachádzajúcu sa v katastrálnom území
obce Kračúnovce, okres Svidník (ďalej len „ČOV“), ktorá je zároveň miestom
plnenia predmetu tejto zmluvy.
Dodávateľ sa touto kontrahovanou zmluvou zaväzuje odoberať od objednávateľa
dovezenú odpadovú vodu a poskytovať objednávateľovi služby spočívajúce v
zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody zo žúmp s nadlimitným znečistením
(ďalej len „odpadová voda“), to všetko za podmienok podľa tejto zmluvy a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vodný zákon) a v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení. Odpadové vody budú
dovážané fekálnymi cisternami a následne budú zneškodňované na ČOV v
Kračúnovciach v zmysle prevádzkového poriadku ČOV.
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3.

4.

Miestom vypúšťania dovezených odpadových vôd je vyhradené miesto na čistiarni
odpadových vôd ČOV OBEC KRAČÚNOVCE podľa určenia dodávateľa alebo po
telefonickom dohovore objednávateľa a dodávateľa aj iné miesto vypúšťania pre
potreby prepláchnutia kanalizácie.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za účelom zneškodnenia
dovezených odpadových vôd dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy a dodržiavať všetky
povinnosti stanovené zmluvou.
III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.
2.
3.

4.
5.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu za
služby vo výške 0,55 €/m³ (slovom: „päťdesiatpäť eurocentov“) bez DPH.
K zmluvne dohodnutej cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v percentuálnej
sadzbe podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty.
Podkladom pre zaplatenie dohodnutej ceny je faktúra – daňový doklad, ktorú
vyhotovuje dodávateľ po konci kalendárneho mesiaca, v ktorom vyúčtuje odplatu za
dodávateľom poskytnuté plnenia v danom kalendárnom mesiaci.
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry vystavené dodávateľom v lehote splatnosti,
ktorá je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ
oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného
zákonníka za každý deň omeškania.
IV.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

1.
2.
3.

4.

Zmluva je uzavretá od 01.07.2021 na dobu neurčitú.
Zmluva zaniká: a) výpoveďou po uplynutí výpovednej doby; b) okamžite odstúpením
od zmluvy, c) dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na skončení platnosti zmluvy. Zmluva v takom
prípade stráca platnosť v deň, ktorý je uvedený v dohode o skončení platnosti
zmluvy, inak v deň, kedy bola dohoda o skončení platnosti zmluvy uzavretá.
Každá zmluvná strana môže zmluvu vypovedať v písomnej forme z akýchkoľvek
dôvodov alebo aj bez uvedenia dôvodu. Zmluva potom zaniká uplynutím 12mesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď platne doručená druhej zmluvnej strane.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.

Dodávateľ sa zaväzuje preberať od objednávateľa dovezenú odpadovú vodu za
účelom jej vypúšťania a zneškodnenia v zmysle schváleného prevádzkového
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poriadku ČOV. Dodávateľ je oprávnený určovať, či dovezený odpad t.j. odpadová
voda zodpovedá kategórii a druhu v zmysle tejto zmluvy.
2.
Pred každou realizáciou vypúšťania obsahu fekálneho vozidla má objednávateľ
povinnosť prihlásiť sa u zodpovedných pracovníkov na ČOV.
3.
Dodávateľ ako prevádzkovateľ ČOV vystaví objednávateľovi doklad – sprievodný list
o príjme a zneškodnení dovezených odpadových vôd.
4.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby doklad o príjme a zneškodnení prijatých
odpadových vôd od objednávateľa podpísala oprávnená osoba za ČOV. V doklade –
sprievodnom liste, ktorý je potrebné odovzdať na Obecnom úrade obce Kračúnovce,
musí byť zapísaný vždy pôvod, pôvodca a množstvo odpadovej vody. Tento doklad
bude zároveň podkladom pre fakturáciu za služby a bude priložený k faktúre
vystavenej dodávateľom pre objednávateľa.
5.
Dodávateľ má právo odmietnuť prevzatie odpadových vôd od objednávateľa, ak:
a) dodávka obsahuje iné druhy odpadových vôd ako sú špecifikované v čl. II. ods. 2
tejto zmluvy;
b) eviduje voči objednávateľovi pohľadávku po termíne splatnosti;
c)
poskytnutie služieb nie je technicky možné;
d) odmietnutie prevzatia odpadových vôd ako aj dôvod odmietnutia dodávateľ oznámi
objednávateľovi v mieste plnenia a tiež písomne bez zbytočného odkladu. V tomto
prípade objednávateľ stráca nárok na vykonanie služby.
6.
Objednávateľ berie na vedomie, že dovezená a vypúšťaná odpadová voda nesmie
obsahovať obzvlášť škodlivé a škodlivé látky uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č.
364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). Predmetom plnenia nie je dovoz látok, ktoré
sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré nesmú byť vypúšťané do verejnej
kanalizácie a na ČOV.
7.
Objednávateľ sa tak zaväzuje, že nebude dodávať iné druhy odpadových vôd než
zmluvne dohodnuté.
8.
Objednávateľ má zákaz dovozu priemyselných vôd, alebo iných vôd zo skládok s
nebezpečným odpadom.
9.
Objednávateľ sa zaväzuje dodávať odpadové vody vlastnými motorovými fekálnymi
vozidlami.
10. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky, doklady a oznámenia budú
medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne,
e-mailom alebo telefonicky.
11. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré
sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny
týkajúce sa uzavretia tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich
sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného
konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá
zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala
akékoľvek oznámenie a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
12. Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa
druhej zmluvnej strany a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej,
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výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej,
personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej
zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v
akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom
obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana
týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka.
VI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú
platnosť originálu. Každá zmluvná strana potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia
zmluvy.
Prípadná neplatnosť niektorých klauzúl zmluvy nevyvoláva automaticky neplatnosť
zmluvy ako celku.
Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
slovenskej legislatívy a práva Európskej únie (EÚ).
Zmeny zmluvy sa môžu uskutočniť iba v písomnej forme očíslovanými dodatkami na
základe súhlasného prejavu vôle obidvoch zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu detailne prečítali, jej obsahu porozumeli, že
vyjadruje ich pravú a slobodnú vôľu a na znak súhlasu ju v závere podpisujú
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.

___________________
OBJEDNÁVATEĽ
SUPER EXPRES s.r.o.

___

Slavomír ŠTEFANÍK – konateľ

____________________ _______
DODÁVATEĽ
OBEC KRAČÚNOVCE
Michal BOLEŠ – zástupca starostu obce

V KRAČÚNOVCIACH, DŇA 30.06.2021
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