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ZMLUVA
o odvádzaní vód z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

č. odberatel'a: Jít/ 16|32120|2
č. dodávatel'a: I 12013

tuawetánazék|ade zákonač.44212002 Z.z. verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení ákona o regulácii v sieťových odvetviach v zrení neskoršíclr
predpisov, nariadenia vlády sR č. 26912010 Z. z., ktorýrn sa ustanolujú poŽiadavky na
dosialrnutie dobrého staw vód, vyhláš(v č.397n}u Z. z.,ktorou sa ustanovujir podrobnosti
o meraní mtroŽstva vody dodarrej verejným vodovodom a mnoŽstva vypúšťarrých vÓd'
o spósobe q.ipočtu mnoŽstva lypúšťaných odpado1,ých vÓd a vód z powchového odtoku
a o smerných číslach spotreby vody a zikona č, 250na|2 Z. z. o regulácii v sieťoqých
odvetviach

I. Zmluvné strany

Dodávatel' . Prevádzkovatel':

Nazov: MsVaK-Vodrírne akana|izacie mesta Hurbanovo. s.r.o.
Sídlo: Komiírňanská69,947 0I Hurbanovo
IČo: 3656|193
DIČ: SK 2021 1846420
Barrkové spojenie: vUB
Císlo účtu: 185880035310200
Zastúpený: Ing. .Trán Bahorec, konateť
Prár,na Íbrma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom

registri okresného súdu Nitra, oddiel Sroo, vloŽka č. 14891ÁrI

/ ďďej len dodávateť /

a

Odberatel' - Producent:

Nazov: Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČo: 003328
DIČ: 2a2rc67785
Bankové spojenie: Štátrrapokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
Zasttryetý: Ing. Roman Žembera,gerrerálrry riadite]]
Právna forma: Štátna rozpočtová organízácia,níadenáMinisterstvom dopravy,

póšt a telekomunikácií niaďovacou listinou č. 316&Í.2005
zo dňa 14.2,2005, anenený roáodnutím MDPT č. 100 zo dňa
1 1.5.2006 a č. 86 zo dria 22.05.20a8.

/ ďalej len odberateť /
Str. 1



il. Predmet zmluvv:

|l odvádzanie a čistenie oclpadoqÝch vód z povrchového ocltoku verejnou
kanalizáciou. V zmysle ustanovenia $ 28 odst. 6 zákona č,. 442l20a2 Z.z, verejných
voclovodoch a verejných kanalizáciác|t a o zmelle a doplnení zákona č. 2761200| Z. z.
o regulácii v sieťových crdvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len ,'zákon..) je
producent oclpaclovýclr vócl 7a oclvádzanie a čistenie oclpadových vód verejnou
karralizáciou por'inný platit' prevádzkovatel'ovi stočné'
2l Pod|a ustanovenia $ 29 ocls. 4 zétkona ak nie je množstvo \'ody z polrrchového odtoku
odvádzané do verejnej karralizácie cez uličrré vpusty merarré. vypoěíta sa toto rnnožstvo
podťa vyhlášky ě. 39712003 Z. z,., kto'rotr sa ustanorujú podrobnosti o meraní množstva
vod.v dodanej verejrrym t'odot,odom a mnoŽstva vypúšťaných vócl, o spósobe výpočtu
tnnoŽstva v,vpúšťarrýclr odpadoqých vócl a vód z povrchovélro odtoku a o snrerrrých
číslach spotreby vody (r'id'prílohu č. 1).
3/ Výpočet nnoŽstva vód z povrclrovóho odtoku ( Q 'or. ) zo štátrrej cesty I. triedy č. 64
v irrtraviláne nresta Hut.batrovo a to ocl ulice .Komárňanská 2, po ulicu Novozámocká 182
v celkovei aÍzte 3 989 nr ( vitl'prílohu č.1)'

nI. Doba odvádzania odpadových vód z povrchového odtoku

|l odvádzanie odpador,ých vód začina dňom 0l.01.2013.
2/ Lrkončenie odvádzarria oclpadových r'Ód z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie
rnóŽe b1,'ť lerr po vykorrarrí príslušných teclrnických opatrení zo strany správcu štátnej
cesty č. 1164 a písomnom ozrámení o ukončení odvádzarria odpadovei vod,v do verejnej
kanalizácie'

Iv. Spósob platbv:

1/ oclberateť sa zavázuje ulrrádzat' platby za odvádzanie oclpaclových r.ód z povrchového
odtt.lktr ( stočné ) v štvďročných intervaloch podťa faktúr, zaslaných d<ldávateťonr.
Doba splatnosti Íbktúry je 30 dní crd cloručenia crdberatel'ovi. V prípade, Že fbktura nenrá
všetk.v rráleŽitosti daňového dokladu, alebo údaje v nej rtvedené sú chybné' oclberateť
si vylu'adzrrje prár'o r'rátiť faktúnr dodávatel'clvi. Lehota splatnosti Íbktúry v tomto
prípade nepl,vnie.
2/ odberateť sa zavázrrje uhradit' platb,v za stočné podťa predloŽeného výpočtu y prílohe
č.  1 .
3l Faktrrrácia prebehne po poclpísarrí znluvy oboma zmluvnými stranami. podl'a
v'včíslenej kalkulácie uvedenej v prílohe. Dodávateť predloží každý d'alší rok novú
kalkuláciu pťe výpoěet mnoŽstva vÓd, podl'a aktuálnych kcleficientov stanovených
Slor'enskýnr hydronreteorologickým ústavonr a Uradonr pre reguláciu sieťových odvetví'
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v. Záverečné ustanovenia:

l/ Táto anluva savz-atvárana dobu neurěitu.
2/ Táto nnluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu znluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri anlúv vedenom na Úrade
vlády SR.
3/ Túto zmluw moŽno menit' len na zák|ade dolrody zmluvných strána a to formou
písomných dodatkov, podpísaných znluvnými stranami.
4/ Táto znrluva je vyhotovená v štyroclr roÝnopisoch. z ktoých dva rowopisy obdrŽí
znluvná strana Slovenská správa ciest a dva rovnopisy obdrží zrnluvná strana MsVaK-
V odárne a kana|izácie m esta Hurbarrovo' s. r. o.
4l Zm|uvné strany prehlasujú' že sa oboznámili so všetkými pcrdmienkami tejto zmluvy
anaznak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú'

V Hurbanove dňa . /?. {t. ur,L V Bratislave dňa: | 0. [)Eu. 1012
l;č,llJ[.i!''s."i,i su.;t,{ i,z'l ci'řsŽ'
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Zadoďávatel'a: Ing. Jrín Bahorec
konateť MsVaK Hurbanovo. s.ť.o.

..',g, .Ť .t BIl.1.1! Ji ....'.
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