
 Z m l u v a  č. 9/2014  
o zneškodňovaní dovážaného odpadu uzavretá podľa zákona č.223/2001 Z.z. O odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyhlášky MŽP SR č.315/2004 Z.z.    
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
D o d á v a t e ľ  (vlastník a prevádzkovateľ  ČOV): 
Obchodné meno:   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 
Sídlo:                     Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10546/L 
Zastúpená:  predstavenstvom 
Oprávnení k podpisu: Ing.Oľga Žieriková, obchodno-ekonomická riaditeľka 
   Ing.Daniela Hlavková, vedúca obchodného útvaru 
   (na základe Podpisového a schvaľovacieho poriadku schváleného uznesením Predstavenstva spoločnosti č.292 
   zo dňa 2.6.2008): 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. Bratislava    číslo účtu: 25788033/7500 
IBAN:                           SK51 7500 0000 0000 2578 8033           BIC:           CEKOSKBX 
IČO:                      36672297 
DIČ:                          2022238900 
IČDPH:                 SK2022238900 
Kontakt.osoba: Marta Trúchla, tel.041/7071772, mobil 0907873562           
(ďalej len dodávateľ) 
 
O b j e d n á v a t e ľ:                                                                                                  
Obchodné meno: Obec Štiavnik 
Sídlo:                             Štiavnik 1350, 013 55           
Zastúpená:  Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
Bankové spojenie:        VÚB,a.s. pobočka Bytča                            číslo účtu:       23322432/0200        
IBAN:                            SK27 0200 0000 0000 2332 2432     
IČO:        00321672    
DIČ:    2020618567 
Miesto vzniku odpad.:  Pôvodcovia odpadu v obciach Štiavnik, Hvozdnica a Petrovice 
(ďalej len objednávateľ) 
 

II. PREDMET  PLNENIA. 
 
   Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb: 
   1. Zneškodnenie odpadu:  kal zo septikov a žúmp           kat. č. 20 03 04                                                   
       ( katalóg odpadov, príloha č.1 k Vyhláške MŽP SR č.284/2001 Z.z.)   

      (ďalej len odpad) 
2. Vykonávanie rozborov odpadu. 
 

III. MIESTO PLNENIA. 
 

1. Miestom plnenia ( zneškodňovania ) dovážaného odpadu je čistiareň odpadových vôd ČOV Bytča. 
          

IV. SPÔSOB  URČOVANIA  SKUTOČNÉHO MNOŽSTVA DOVEZENÉHO ODPADU . 
 
    1. Pre účely spoplatnenia (fakturácie) je rozhodujúce množstvo odpadu, ktoré svojím podpisom potvrdí    
        v „Sprievodnom lístku“ ( ďalej len SL ) objednávateľ. Objednávateľ zároveň  zodpovedá za správnosť 
        všetkých údajov uvedených v SL..  
                                                                           

V. SPÔSOB STANOVENIA CENY  A  PLATOBNÉ PODMIENKY. 
 

1.  Ceny sa budú stanovovať podľa cenníka dodávateľa. 
a)  Cena za 1m³ zneškodňovanie odpadov z domácností ( rodinné domy, bytové domy )   

kal zo septikov a žúmp, kat. č.  20 03 04 bez DPH 2,90 EUR s DPH 3,48 EUR  
     Dodávateľ poskytne objednávateľovi v období od 1.9.2014 do 31.12.2015 zľavu z cenníkovej ceny vo 
     výške 1,92 EUR/m3 bez DPH s DPH 2,304EUR/m3

. 
Rozbor odpadu vyvážaného z domácností sa nebude vykonávať. 
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  b) Cena za 1 m3 zneškodnenie odpadov z iných prevádzok ( všetky okrem domácností )  
      kal zo septikov a žúmp, kat. č.  20 03 04 bude vypočítaná nasledovne: 
                                                                           
      Cena sa vypočíta ako súčin prepočítanej jednotkovej ceny ( PJC ) a skutočného množstva 
      zneškodňovaného odpadu v m ³ ( Q ). Fakturovaná cena = PJC x Q. 

Prepočítaná jednotková cena ( PJC ) sa vypočíta ako súčin jednotkovej ceny ( JC ) a koeficientu 
znečistenia ( KZ ) zneškodňovaného odpadu. PJC = JC x KZ. 
Koeficient znečistenia ( KZ ) sa vypočíta ako podiel medzi skutočným znečistením zneškodňovaného 
odpadu a štandardného znečistenia odpadových vôd v ukazovateľoch : BSK5 s ATM ( Biochemická 
spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie ), CHSK ( Chemická spotreba kyslíka ) , NL ( Nerozpustené 
látky ) a skutočného znečistenia zneškodňovaného odpadu. Vypočítaný koeficient znečistenia ( KZ ) sa 
zaokrúhľuje na celé číslo v zmysle platných matematických pravidiel. T.j. 0,1 až 0,4 smerom nadol a 0,5 
až 0,9 smerom nahor. Vo výpočte prepočítanej jednotkovej ceny ( PJC) bude použitý ten koeficient 
znečistenia ( KZ ) , ktorého hodnota je najvyššia. 
Hodnoty štandardného znečistenia v ukazovateľoch : 
BSK5 s ATM...................................  max. 225 mg/l 
CHSK.............................................. max. 434 mg/l 
NL................................................... max. 198 mg/l 

 Cena za 1m³ zneškodňovaného odpadu štandardného znečistenia ( JC )  je bez DPH 0,29 EUR s DPH 
0,35 EUR. Táto cena je zároveň cena minimálna. Vzorky sa odoberú pri každom dovoze odpadu               
z jedného odberného miesta. Rozbor sa bude vykonávať zo zlievanej vzorky z jedného odberného miesta v 
deň dovozu. Rozbor z odobratých vzoriek sa vykonáva v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.315/2004 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd.  Rozbor sa bude   
vykonávať v ukazovateľoch : 
pH, BSK5 s ATM, CHSK a NL  
Maximálna cena za zneškodnenie 1m³ odpadu kat. č.20 03 04 je bez DPH 40,99 EUR s DPH 49,19EUR. 

   Cena za vykonanie rozboru v rozsahu ukazovateľov: pH, BSK5 s ATM, CHSK a NL  je maximálne bez      
      DPH 30 EUR s DPH 36,00 EUR  

         4. DPH je uplatňovaná podľa platných právnych predpisov.     
5. Ak počas trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene cien, dodávateľ bude o týchto zmenách informovať        
     objednávateľa formou písomného oznámenia.                    

         6. Podkladom pre zaplatenie poskytnutej služby  je  faktúra, ktorú dodávateľ vystaví objednávateľovi 1x za 
             mesiac. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry vystavené dodávateľom v lehote splatnosti do 14 dní        
   odo dňa doručenia faktúry.  
 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený uplatniť si u
 objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
          7. Spôsob platby faktúr je bezhotovostne – prevodným príkazom. 
                                                                                        
 

VI. VŠEOBECNÉ  PODMIENKY NA ZNEŠKODŇOVANIE DOVEZENÉHO ODPADU. 
   
 
1. Objednávateľ bude vyvážať odpad na zneškodnenie v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 13,00 

hod.                                                                
2. Dodávateľ má právo v odôvodnených prípadoch (napr. pri maximálnom prítoku množstva a 

znečistenia na ČOV) odmietnúť zneškodnenie odpadu v zazmluvnenom mieste plnenia a to len do tej 
doby, kým odôvodnené prípady pominú, prípadne objednávateľovi ponúknuť zmenu miesta plnenia. 
ktoré je v správe dodávateľa na náklady objednávateľa. 

3. Dovážaný odpad nesmie obsahovať obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zákone 
364/2004 Z.z. O vodách a jeho príloha č.1 v platnom znení(vodný zákon). V ukazovateľovi pH  
zistené hodnoty nesmú prekročiť, resp. byť mimo povolený rozsah na základe vyhlášky č.55/2004 
Z.z.                                                                        

4. V prípade vzniku havarijného stavu na ČOV a následne aj v recipiente v dôsledku dovozu a 
vypúšťania odpadových vôd  obsahujúcich látky uvedené v bode VI/3 bude náklady na likvidáciu 
havárie a následne spôsobené škody hradiť objednávateľ.                                                             

5. Odber vzorky a kontrolu kvality dovezeného odpadu vypúšťaného objednávateľom v mieste plnenia 
na zneškodnenie, bude vykonávať dodávateľ. 
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                                        VII. ZMLUVNÉ POKUTY                                                                                        

1. Ak sa preukáže, že odpad od objednávateľa, ktorý je určený na zneškodnenie obsahuje obzvlášť škodlivé 
látky a látky škodiace vodám ( viď.zákon 364/2004 Z.z.. O vodách  a jeho príloha č.1v platnom znení ) je 

      dodávateľ oprávnený u objednávateľa požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 331,94 EUR za každý 
prípad  zvlášť. 

       2.   Ak odpad od objednávateľa prekročí najvyššiu mieru znečistenia v ukazovateľoch : 
  reakcia vody pH 6 – 9 
 bude dodávateľ oprávnený požadovať u objednávateľa úhradu zmluvnej pokuty a to 
 do ± 1 vo výške     16,60 EUR  
 do ± 2 vo výške     23,24 EUR      
      > 2 vo výške     33,19 EUR  
 Hodnoty ukazovateľov uvedených v tomto bode budú vyhodnotené ako priemerné zo všetkých 
 odobratých vzoriek v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.                         

VIII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ 
      1. Za porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä : 
 a) ak objednávateľ nezaplatí faktúru po dobu dlhšiu ako 60 dní po lehote splatnosti  

b) ak objednávateľ dodá odpad v rozpore s touto zmluvou 
             d) ak objednávateľ nepravdivo vyplní „Sprievodný lístok“     
      2.  Porušenie zmluvných povinností, uvedených v bode VIII / 1 písm. a) b) c) sa považuje za podstatné   
            porušenie zmluvy s právom dodávateľa od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú  
           dňom jeho doručenia objednávateľovi.  

IX. DOBA PLNENIA , ZMENY A UKONČENIE  ZMLUVNÉHO VZŤAHU. 
1. Táto zmluva je uzatvorená  na dobu  neurčitú. 
2.  Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
     po  dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby v súlade s §47a občianskeho zákonníka 
     v nadväznosti na §5a zák.č.211/2000 Z.z v platnom znení. 
3. Pretože dodávateľ poskytoval objednávateľovi služby v čase od 1.9.2014, zmluvné strany sa dohodli, že 

fakturácia likvidácie odpadu kat.č.20 03 04 kal zo septikov a žúmp pre obyvateľstvo  bude realizovaná od 
1.9.2014 . 

    4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
 zástupcami zmluvných strán. 
       5.   Platnosť tejto zmluvy  môžu zmluvné strany ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 
 dohodnutá na 15 dní odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
       6.    Touto zmluvou sa ruší zmluva č 9/12 zo dňa 26.7.2012.       

                X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA. 
      1.   Objednávateľ si prevezme po uzatvorení zmluvy SL / k zmluve na zneškodňovanie dovezeného odpadu  
             v sídle dodávateľa. 
      2.   Objednávateľ je povinný v lehote troch dní od zverejnenia oznámiť dátum zverejnenia zmluvy 
            dodávateľovi na mailovú adresu:marta_truchla@sevak.sk.                                                                                           
      3. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 1 vyhotovenie je pre  

objednávateľa a 1 vyhotovenie je pre dodávateľa.                                                              
      4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu    
            s jej obsahom ju bez výhrad podpisujú 
              V Žiline, dňa : 03.10.2014                                                            V  Štiavniku, dňa: 06.10.2014 

                                                                                        
                      D o d á v a t e ľ :                                                                        O b j e d n á v a t e ľ :  
 
 
 
 
                  Ing. Oľga Žieriková                                                    Ing. Štefan Vároš 
          obchodno-ekonomická riaditeľka                   starosta obce        
                                    
 
 
 
 
                      Ing.Daniela Hlavková                                                                                     
               vedúca obchodného útvaru  
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