
ZMLUVA č.l9l2a2l
o PREv ADZKovaľÍ vEREJNEJ KAN ĺĺĺztcln

uzavretá poĺll'a zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a v znení
zákona č.6s712007, ktorým sa dopĺňa zákon č.513/l997 Zb. obchodný zákonnft

I. ZMLWľÉ sľruľy
1.1 Vlastník : obec Malý Stavkov

Gerlachovská 52
0ó0 01 Malý Slavkov

Zastúpený ; Ladislav oľavec, starosta obce
IČo : 3L984673
osoby poveľenéjednať vo veciach techniclcýcb a realizačných

: ORAVEC Ladislav

(ďalej len vlastník)

1.2. Prevádzkovatel' : W-Control' s.r.o.

. Hraničná 6ó8/4
058 01 Popľad

Zastupený : Ing. VladimÍr Jaľabinský, konateľ
lČo : 36 8o4 2o7
lČ DPH: SK20224L|446
Bankové spojenie : ČSOB, Poprad
Čĺsto ričtu : 40o 522 2305 ĺ75oo
osoby poverenéjednať vo veciach technických a realizačných :

Ing. JARABINSKÝ vhdimĺľ
Ing. HRIŇÁKOVÁ Katarina

Spoločnosťje zapísaná v obchodrlom registľi okľesného súdu Prešov, oddiel Sro' vloŽka č.l8855/P

(ďalej len prevádzkovateľ)

obec Malý Slavkov je vlastníkom verejnej kanalizácie. Zastupiteľstvo obce Malý Slavkov na obecnom
ustupitel'stve schválilo, aby majetok obce _ obecná kanalizácia v rozsahu Čov a kanalizácia bola
prevádzkovaná v zmysle tejto zmluvy.

IT. PREDMET ZM.LUVY
Predmetom zmluvy je prevádzkovanie velejnej infraštruktuľálneho majetku vlastníka veľejnej
kanalizácie v zmysle ákona č.M2l2a02Z.z. ay súlade s:

a.) aktuálnynr prevádzkovým poriadkom kanalizácie spracovaným v zmysle Vyhl-MŽP sR č'55/2004
2.2.,

b') platnými ľozhodnutíaľni pľĺslušných oľgánov verejnej spľávy,

c') projektovou dokumentáciou.
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ĺII. RoZsAH PRÁC

l' 7.abezpečenie plynulého a bezpečrrého odvádzania a čistenia odpadových vôd.
2. Vykonávat'teclrnologický servis ČoV. odbery vzoriek' metodicko-technologicke riadenie prevádzky
]. Vykonávať štatisticko _ legislatívnu činnosť.

IV. PovI|[NosTI PREVADZKOVATEĽA
l. Prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade s prevádzkoqim podadkom kanalizácie. vŠeobecne

záväzným nariadeníln obce, podmíenkami stanoven1imi na túto pľevádzku rozhodnutiami pľíslušných
orgánov veľejnej spnívy'

2. Určit' technické podmienky pľipojenia nový'ch nehnuteľnostĺ na verejnú kanalizáciu po dohode
s vlastníkom.

3. Viesť prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie a poskytnúť údaje z tejto
evidencie vlastnikovi verejnej kanalizácie'

4. Na základe osobitnej zmluvy o dielo alebo objednávky vystavenej vlastníkom :

a.) odstraňovať poruchy, vykonávať opravy' rekonštrukcie, dodávky stľoiných zariadenĺ na verejnej
kanaliácĺi vopred dohodnuté s vlastníkom

b.) zabezpečiť Iikvidáciu kalov
c.) vykonať školenie obsluhy ČoV
d.) revízie elektrozaľiadení
e.) kďibráciu merných zaňadeĺi
Ĺ) aktualizovať prevádzko,ĺý poriadok kanaliácie a ČoV
g.) zabezpečiť plnenie nariadení oľgánov štátnej správy

v. pnÁvĺ pnnvÁozxovĺľgľĺ
l. Vyjadrovať sa k výstavbe a obnove intďtrukturálneho majetku, ktoľý je pľedmetom tejto zrnluvy.
2. Vydávať povolenie pre napojenie sa na kanalizačnú sieť.
3. osoby poverene prevádzkovatelbm sú oprávnené vstupovať v novŕurutnom Íozsahu na cudzie

pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spol'ahlivej funkcie veĺejnej kanaliácie.

vI. PovINNosTI VLASTNÍKA
l. oboznámiť prevádzkovateľa s technickým stavom prevádzkovaného infraštrukturálneho majetku'
2. Poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú technickú a právnu dokumentáciu nevyhnutnú pre riadne

zabezpečovanie úIoh, ktoré vyplývajú prevádzkovatelbvi ztejto zmluvy (pĺevádzkoý poriadok
kanaliácie, platné rozhodnutia orgánov štáľrej vodnej správy, pľojektovu dokumentaciu ČoV
a kanalizácie, porealizačné zameranie).

3' Zabezpečiť trvalú obsluhu Čov v zmysle pľevádzkového poriadku verejnej kanaliácie a meranie
množstva vyčistených odpadov'ých vôd' Zabezpečiť likvidáciu kalov produkovaných na ČoV.

4. Zabezpeéiť prevádzku technických zariadení infiastruktuľálneho majetku podľa vyhlášky MPSV SR
č.7l8/2a02 Z.z. nazaistenie BoZP a bezpečnosti technických zariadení.

5' Uzatvoriť anluvy o odvádzaní odpadových vôd z jednotlivými pľoducentami.
6' lnfoľmovať pľevádzkovateľa o všetkých okolnostiach. ktoľé by mohli ovplyvniť prevádzku verejnej

kanalizácie a plnenie usianovení tejto zmluvy.
7. UmoŽniť pracovnĺkom prevádzkovatel'a pľĺstup na nehnutelhosti a miesta' kde sa nachádzajú objekľy

verejnej kanalizácie za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.
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VĺI. CAS PLNENIA

Prevádzkovaĺel'začne prevádzkovať verejnú kanaliáciu dňom podpisu zmluv,v a prevzatíln pľávnych
a technickýclr dokumentov v znrysle bodu II. Z.mlwy.

Zmluvné stran,"- môŽu zrnluvu jednostranne vypovedať. Výpoveď musí mať písonrnú foľmu. Výpovedná
lehotaje 2 mesiace azačina plynúť dňom nasĺedujúcim po doručení výpovede dľuhej anluvnej strane.

VIIT. CENA DIELA
l' Zmluvné stľany sa vzájomne dohodlĺ. Ž.e cena diela bude pozostávať z jednotlirných poloŽiek na

základe cenníkovej kalkulácie. ako aj cenovej kalkulácie pľedloŽenej zhotoviteľom. v tejto cene sú
zahmuté vŠetky náklady zhotoviteľa na vykonanie prác.

2. Fakturacia v sledovanom období bude vykoĺaruí ťonnou čiastkor"ých faktúr' ktoré budú vystavené vŽdy
na začiatku Štvďľoka v celkovej výške v zmysle pľílohy_ ročný rozpočet (za príslušný rok).

3. Deň splamosti faktúry - do l4 dnĺ od doručenia faktúry a príslušných podkladových mďeriálov.

4' ZakaŽdý deň omeškania zaplati dlŽná stľana úrok vo výške 0'05% z dlŽnej sumy.

5. Prílohou tejto zmluvyje: prĺloha - ročný rozpočet (za prĺslušný rok)

6. Sme platcom DPH.

Ix. ZoDPovEDNosŤ
l. Pľevádzkovatel' zodpovediĺ odo dňa začiatku prcvádzkovania za všetky škody vzĺriknuté porušením

právnych predpisov a porušenĺĺn usĺarrovení tejto anluvy.
2' Vlastnĺk zodpovedá za všetky škod1' vzniknute porušením pnĺvnych predpisov a porušenim ustanoveni

bjto zĺrluvy.
3. Prevádzkovateľ nezodpove dá za škďy priame alebo nepriame vaniknuté zdôvodu mimoriadnych

udalostí a zlého technického staw inŕaŠt!'uktrľálneho majetku. Tieto škody zláŠa na vlastné náklad'v
vlastnik-

x. zÁvnnnčxÉ usľaľovnxĺĺ
1. Pnĺvne vnahy bliŽšie neupravené touto anlwou medzi zľnluvnjmi sľanaĺni sa riadia usĺanoveniami

obchodného zákonĺika.

2. Táto zrnluva nadobúda platnoď &lom podpísania oboma znluvnjĺni strarrami a účinnosť dňom
nasledujúcim deň po zverejnení zĺnluvy- na rvebovej sľánke obce.

3. Zmluw je možné meniť a dopÍnaĺ hn so súhlasonr &uhej strany foľmou dďatkov. ktoré tvoria
neoddelitelhú súčasť tejto zľnluv'v.

4. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých kúdá zo zmluvných strán obdrží po l
vyhotovení.

n
V Poprade dňa: tl'.caĺ',tĺ-ĺi r 

" 
,i;a

Hra:iičli: sj] 'i
053 C1 i:ĺ': ',, . ti

V Malom Slavkove dňa: v1 -i?- ?821

--

)

Vlasmík



ZľI{LĺJVA o PREVÁDZKIoVANÍ VEREJNEJ
KANALIZ^CIE oBCE nĺarÝ sLAvKov č. 19ĺ202t

pnÍlon,ĺ - noČľÝ nozpoČBľ r.2022

podľa $ 53ó obchodného ákonníka č. 5ĺ3 / 9t zb.

l. Pľehliadka kanalizačnej siete 8 hod. x á 22']0 EUR 178,40 EUR
2. Kontľola prevádzky ČoV, nastavenie parametrov. poučenĺe pracovníkov' odbomé konzultácie

33 hod. xä22'30 EUR/l'od. = 735'90 EUR
3. Akreditované odbery aanalýzy odpadových vôd

ó x odtok (BsK'cHsK M-)' 4 x odtok (\' P", PH, N-NI{4. N-Nor, P_Poa) = 606,00 EUR
ó x prítok (BsKcHsK' NĹ), ó x á ó5.00 EUR 39o'0o EUR

4. Meranie tcchnologických parametĺov = 214,00 EUR
5. Legislatĺvna a štatistická činnoď, inŽinierska čínnost'' pĺíprava podkladov pre URSO

20 hod. xä22,30 EUR/hod. = 446,0o EUR
ó. Doprava 6 x 40 kĺn x á 0,45 EUR/kn l08'o0 EUR

SPOLU bsr DPII =2 ó7EJ0 EUR'
535'óó EIJRD?H 20./"

sPoLU RoČNE s DPII

V Popradedňa: Í) 1 -17- ?s21

W=Gontĺoi, J.Í.o"
Hraničná Eôaĺ4
053 01 PoPrad

:3 213'9ó EUR

V Malom Slavkove dňa: | 1 -1?- ?8?l
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Prevádzkovateľ Vlastník


