
ZMLUVA O LIKVIDÁCII ODPADOVÝ CH VÔD

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991/Zb. a v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach v platnom znení

Čl. 1 Zmluvné strany Registračné číslo zmluvy: 6/2021/PKaČOV/SNV

Zhotoviteľ:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s,
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č. 10301/P
IČO: 36500968 1930769056/0200, IČ DPH: SK 2021918459
Zastúpený: Ing. Anna Harabinová -vedúci prevádzky Spišská Nová Ves na základe podpisového poriadku
spoločnosti
Správca: Novotný Daniel
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad, č.ú: SK2602000000001930769056, SUBASKBX
Kontakt: e-mail: daniel.novotny@pvpsas.sk telefón: 0905 219908

Objednávateľ/meno a priezvisko:
Sídlo/bydlisko:
Zapísaný:
Zastúpený:
Technický zástupca:
IČO/dátum narodenia:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Kontakt: e-mail: erik.forberger@mepos.sk

MEPOS SNV, s.r.o,
štefánikovo námestie č. 1
Obchodný register Okresného súdu Košice 1, Sro, vložka č.46578/V
Hamráček Tomáš - riaditeľ
Forberger Erik
52473732
SK2121034245
SK39 0900 0000 005159446373

telefón: 0918 466709
0948 240605zuzana.lukacovska@mepos.sk

skladka.bro@mestosnv.sk 053 4152911

Čl. II Predmet zmluvy, kvalita a množstvo vôd

2.1 Predmetom zmluvy je a/ odobratie*, b/ preprava*, c/ likvidácia* odpadových vôd

2.2 V rozsahu a za podmienok nižšie uvedených sa zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť a/ odobratie* ,
b/prepravu* c/likvidáciu* odpadových vôd (ďalej len „odpadové vody") na čistiareň odpadových vôd
(ďalej len ČOV) Spišská Nová Ves

Pôvod privážaných odpadových vôd: skládka odpadov Kúdelník 2, Spišská Nová Ves
druh odpadových vôd : priesakové vody zo skládky odpadov, žumpa

Čl. III Množstvo a kvalita privážaných odpadových vôd

3.1 Odpadové vody môžu byť privážané na ČOV v množstve:

1 max 165 m' / štvrťrok max 2000 m3
/ rok

Stran ----.J



3.2 Kvalita privážaných odpadových vôd - koncentračné hodnoty:

Kaly
pH 5 - 9 -
max. celková sušina 5....................... %

Ak sa pri vizuálnej kontrole dovezeného kalu zistia abnormálne senzorické a farebné vlastnosti, ďalej sa
stanovia ukazovatele:

max. CHSK 3000.......................... mg/1
max. N- NH4 ••••••••••••••••• 200......................... mg/1
max. P celk •••••••••••••••••••••• .40......................... mg/1
max. N celk ••••••••••••••••••••• 280......................... mg/1

žumpa
max. BSK5 •••••••••••••••••••••900......................... mg/1
max. CHSKc, 2000 mg/1
max. NL 1000 mg/1
max. RL 1000 mg/1
max. NEL 5............................ mg/1

Čl. IV. Cena a fakturačné podmienky

4.1 Za odber, prepravu a likvidáciu odpadových vôd platí objednávateľ cenu v zmysle a spôsobom uvedeným
vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Čl. V Záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov
zmluvných strán.

5.2 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravujú Všeobecné obchodné podmienky likvidácie
odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd (ďalej len „VOP"), ktoré tvoria súčasť zmluvy. Zhotoviteľ
je oprávnený jednostranne meniť VOP. Platnosť VOP zaniká účinnosťou nových VOP. Zhotoviteľ
upovedomí odberateľa o nových, resp. zmenených VOP pred ich účinnosťou prostredníctvom
zverejnenia na internetovej stránke www.pvpsas.sk . Objednávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že bol
oboznámený s aktuálnymi VOP vrátane ich príloh.

5.3 Táto zmluva predstavuje jediné a úplné dojednanie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy medzi
zmluvnými stranami, a nahrádza predchádzajúce ústne a písomné dojednania zmluvných strán týkajúce
sa predmetu tejto zmluvy.

5.4 Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s určením po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných
strán. Zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah vrátane Príloh k tejto Zmluve je určitý
a zrozumiteľný, zmluvné strany s obsahom zmluvy a jej príloh súhlasia a na dôkaz toho zmluvu
potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha: Všeobecné obchodné podmienky likvidácie odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd s
prílohami

Za zhotoviteľa :

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11.8.2021
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Ing. Anna HarabinoA- Vfdúca prevádzky
Podtatranská vodárenská pl4!vádzková spoločnosť, a.s.

Za objednávateľa :

v $.:1..-1.v dňa: . .f.?..ť!.1-·1
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