
ZMLUVA 

uzatvorená podľa  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

 

Prevádzkovateľ: Technické služby Zohor, spol. s r. o. 

Zapísaný: Obchodný register Okresný súd Bratislava I., oddiel  Sro, vložka č.    

83354/B 

Sídlo:   Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor 

V zastúpení:  Ing. Zuzana Puškáčová – konateľka spoločnosti 

IČO:   46768351 

IČ DPH:  SK2023583826 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

Producent:  Základná škola pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek   

Sídlo:   č. 285, 900 53 Pernek  

V zastúpení:  Mgr. Silvia Hricová – riaditeľka školy 

IČO:   30866065 

DIČ:   2022300159 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK97 5600 0000 0032 2137 6005  

(ďalej len „Producent“) 

 

 

Spoločnosť Technické služby Zohor, spol. s r. o., ako 100 % dcérska spoločnosť obce Zohor je od 

01.10.2012 správcovskou spoločnosťou a zároveň prevádzkovateľom obecnej kanalizačnej siete 

a ČOV na základe zmluvy o prenájme a prevádzkovaní kanalizácie medzi obcou Zohor 

a Technickými službami Zohor, spol. s r. o.. 

 

 



 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vývoz odpadových vôd (200304 – kal zo septikov) zo septiku v areáli 

Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou v obci Penek č. 285, producenta 

odpadových vôd a ich následné čistenie v zariadení ČOV Zohor. 

 

Článok III. 

Rozsah a spôsob plnenia 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že prevádzkovateľ bude vykonávať zber a prepravu 

odpadových vôd za účelom ich zneškodnenia v zariadení ČOV v Zohore. 

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu zabezpečí vývoz  odpadových 

vôd zo žúmp do zariadenia ČOV v obci Zohor v termínoch dohodnutých s producentom 

odpadových vôd.  

3. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu základných údajov o pôvodcoch 

odpadov, o množstve a zhodnotení odpadov v zariadení ČOV v Zohore. 

4. Prevádzkovateľ zaznamená rozsah vykonaných prác do „Pracovného listu“, ktorý následne 

podpíšu zástupcovia prevádzkovateľa aj producenta, čím potvrdia rozsah vykonaných prác. 

 

Článok IV. 

Kontrola odpadových vôd 

1. Odpadové vody nesmú obsahovať látky, ktoré nie sú odpadovými vodami alebo škodia 

prevádzke ČOV (oleje, fenoly, riedidlá, postrekové látky, vody obsahujúce kovy, atď.). V 

prípade odôvodnených pochybností o kvalite odpadových vôd preukazuje producent kvalitu 

odpadových vôd chemicko-biologickým rozborom. 

2. Ak je podozrenie, že do zariadenia ČOV v Zohore boli dodané zakázané látky, obsluha 

ČOV vykoná odber vzoriek za prítomnosti producenta a starostlivo ich  označí a odovzdá 

na rozbor. 

 

Článok V. 

Cena  

1. Cena za vytiahnutie, prepravu a vyčistenie odpadovej vody sa stanovuje na 25 € bez DPH 

za 7 m3 odpadových vôd. 

2. Prevádzkovateľ bude na základe odovzdaných a odsúhlasených pracovných listov 

fakturovať vykonané práce najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca producentovi.  

3. Dodávateľ je povinný faktúru uhradiť do 14 dní odo dňa jej doručenia. Ak bude producent 

v omeškaní s úhradou faktúr, zaplatí prevádzkovateľovi poplatok z omeškania v hodnote 

0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 



 

Článok VI. 

Sankcie 

1. Pri zistení obsahu zakázaných látok v odpadovej vode producenta, podloženým rozborom 

odobratej vzorky, môže byť producentovi vyrúbená pokuta až do výšky 3 330 €. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými 

stranami, t. j. do 25.06.2019. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. 

3. Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať len písomnou formou. Prevádzkovateľ  

môže vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou v prípade nedodržania rozsahu plnenia 

alebo v prípade, že prišlo zo strany producenta k podstatnému porušeniu dojednaných 

podmienok v tejto zmluve. 

4. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení 

výpovede, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. 

5. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia 

OZ a predpisov, upravujúcich prepravu a odvádzanie odpadových vôd do obecnej 

kanalizácie zákon č. 364/2004 Z.z. a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

6. Túto zmluvu je možné meniť iba písomne, formou dodatkov k tejto zmluve, po dohode 

oboch zmluvných strán. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre každú zmluvnú 

stranu. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si prečítali túto zmluvu a že zmluva nebola dojednaná 

v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

V Zohore, dňa:  25.06.2018                                      

 

 

 

 

---------------------------------------------- --------- ---------------------------------------- 

            prevádzkovateľ                                                                        producent          

        Ing. Zuzana Puškáčová                                                        Mgr. Silvia Hricová       

        konateľka spoločnosti          riaditeľka školy 


