
Zmluva

o rýkone činnosti odborne spósobiiej osoby

Č. ZOV/5/2022/RVS

uzavretá v zrnysle 269 ods. 2 zákona č. 513/199: Zo. Obchcdný zákonník v znení neskorších zmien a

dodat<ov a zákona č. 442/2002 Z. z. o veejných voovodocb a verejnýcb karalizácách a o zmele a

doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskoršich zmien a

dcdatkov medzi:

1. Objednávateť: Obec Kozárovce
Sídlo: Kozárovce 685, 935 22 <o2árovce
Zastúpený: Ing. Bystrík IžoLd, starosta obce
IČO: 00307149

DIČ: 2020403803
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
WAN: 5K39 5600 0000 0071 0750 9001

(balej len „objednávatel“)

2. Poskytovateľ: Regionélna vodárenská spoločnosf, s.r.o.
Sídlo: Panenská 7,81103 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Zuzana Kováčová, konateľka
IČO: 44 285 248
DIČ: 2022670716
IČDPH: SK2022670716
ZapRaný vOR SR: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:

Sro, vložka Č.: 54116/B
Bankové spoienie: Tatra banka, as.
‘BAN: 5K53 1100 0000 0029 4011 7953

(d‘aIej len „ ooskytovate.“)

Článok I.
Predmet 2mIu‘

Obec Kozárovce Je výiučrýrn vIastÝkorn a prevádzkovate‘om vodohospodárskebo majetku:
vere,e; karalizácie a čistiarne occadových vöd, ktoré sa nacháozaiú v katastráircm územiobce
Kozárovce. Vere:ná <analizácia pczostáva z gravitačnélo potrubia materálu PVC DN250 v dlžke
132m, PVC DN300 v dížke 2 344m, PVC DN400 v dÍžke 1 208m, TiR DN600 v dÍžke
252m, výtlačných potrubí z čerpacích staníc materiálu PVC DN63 v celkovej dÍžke 239m
a z čistiarne odpadových vád typu BíoCompacT, BCTS-2000 (mechanicko-biologická
s aktiváciou) navrhnutej na čistenie splaškových odpadových vád s kapacitou 2 000 EO (245
m3/d odpadovej vody). Na verejnú kanalizáciu je pripojených 271 ks kanalizačnýcb prípojok,
z čobo je 262 ks prípojok rodinných domov, čo predstavuje 888 obyvateľov, 7 ks prípojok od,
mých objektov (napr. obchod, reštaurácia a pod.), 2 ks prípojok vlastníka (budova obecného
úradu, budova kultúrneho domu,...).
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2. Predmetom zmluvyje výkon činnosti odborne spĎsobilej osoby v rozsahu podľa článku III. tejto
zmluvy pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie vrátane čisUarne odpadových véd.

Člá nok II.
Cas plnenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poskytovatel‘ začne vykonávaf činnosf od 01.092022

2. Zrn uvný vzfab založený touto zmiuvou sa skončí:
a) conodou zmluvných strár,
b) výpoveďou danou jedrou zo zrn.uvných strár.

3. Výpovedná doba je 3-mesačná a začíra plynúf prvým dňom rasledovného kalendárreho

mesiaca co dorjčení výpovede druhej zmuvnej st‘ane.

4. Zmuvné st‘any berú na vedornie, že za náhradný spósoo coručenia výpovede alebo odstúpenia
od zmlu‘ sa povaŽuje aj prpad, keďje písomnosf obsahujúca výcoveď alebo odstúoenie oo
zmluvy uložená na coŠze a adresát si u v lehote uložena na pošte nevyzovino . Posledný deň
uložena nevyzdvihnutej zásielky na pošte sa považuje za deň doručenia.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný:

Daf k dispozícii poskytovateľovi nasledovnú dokumentáciu:
kópiu užívacieho povolenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
kópie rozhodnutí príslušného obvodného úradu životného prostredia, ktoré je vlastník povinný
dodržaf pri prevádzkovaníverejnej kanalizácie a čistiarne odpadových véd (napr. povolenie na
vypúšfanie vyčistenej odpadovej vody do recipientu),
podklady z prevádzkovej a ekonomickej (účtovnej) evidencie, z dokumentácie skutočného
vyhotovenia objektov verejnej kanalizácie a z prevádzkového poriadku čistiarne odpadových
véd v čase a v rozsahu potrebnom pre dohodnuté výkony odborne spésobilej osoby.

2. Poskytovatel‘ je povinný:

P niť povinnosti v zmysle platrej ;egis;atí pre výkon činnosti odborne súésobilej osoby
nas‘edovne:

v súvislosti s vereinou kanalizáciou a ČOV:

a) a<tua‘izovaf prevádzKový pohadok verejnej kanalzácie (ďale en „VK“),

ó) ‘p-acovať dánu obrovy VK najrnene na 10 ro<ov,

c) v spolupráď s v:astníkom VK poskytovať MŽ SR, VUVI-, SHMU, SVP RÚVZ a ostatrým orgánom
verejnej správy na výkon ch pésobnosti údaje z majetkovej a prevádzkovej evidencie 6
objektoch a zariadeniach VK, a to technické, bilančné a ekonomické údaje na základe ich
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žiadosti, resp. v rozsahu a v termínoch podľa príslušných legíslatívnych predpisov,

d) v spolupráci s vlastníkom VK vypracovať každoročne vo februári hlásenie o štandardcch kvahty

a V máji skutečné údaje za regulovaná činnosf za predchádzajúci rok, ktoré zasiela Vlastník VK

Úradu nre reguláciu siefových odvetvi. V spolupráci s víastníkom VK Vypracuje návrh ceny za

odvádzanie a čistenie cdpadovej vody v termíne ood;‘a zákona č. 250/2012 Z. z. O ‘egulácii v

seťových odve:viach a príslušných Vykonávacích prndpisov, resp. návrh na zmenu ceny

požadovaný vlasti: :kom VK,

e) v spolupráci s v astníkom vycacovať <aždoročne oznámenie údajcv o vypúšťaní odpadov‘ýcb

včd v sú1aoe s prís!ušným vykonávacím predpisom, ak ideo oovinnosť podľa 79 ods. zákona

Č. 364/2004 Z. z. o vodách,

fl sledovať aktuélne legislatívne predpisy v oblasti vodného hospodárstva, v prípade zmeny týchto
predpisov, ak sa zmena dctýka vlastníka VK, upozorníť ho na príslušný predpis a povinnosti z
nebo vyplývajúce,

g) 1 x za ročne vykonať obhliadku - prevádzkový monitoring VK a ČOV, v prípade zistenia
akýchkoľvek závad nahlásíť tlete vlastníkovi VK písomne,

h) na základe požiadavky vlastníka VK navrbnúť riešenie prípadných problémov vzniknutých pri

prevádzke kanalizácie a ČOV resp. pomócť s ich riešením.

Článok IV.
Cena za výkon Činnosti poskytovateľa a platobné podmienky

1. Cena za pInene p‘edmetu zmluvyv rozsanu podľa čánku II. :ejto zm uv‘yje stanovená dohodou

zmuvnýcb strán v zrnys e zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

2. Cena za dojednané práce predstavuje čiastku 150,00 Eur/mesiac bez DPH, tj. 180,00 Eur/mesiac

s DPH (slovom: stoosemdesiat Eur s DPH).

3. Faktúra za dojednané práce bude poskytovateľom vystavené v príslušnom mesiaci, v ktorom

má dójsť k plneniu.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Zrn uvné strany sa dohodli, že vše:ky právne závázné «<ony budú uskutočr9ované

písomnou formou.

2. Zmeny aeeo dep nky :ejto zrnuvu je možné vykonať en písomrýrr dodarkom.

3. Právre vzťahy osobtr,e neupravené touto zrn ivou sa spravu;ú poc príslušnýcb

ustanovení Obchodr,éhe zákopníka.
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4. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju

vlastnoručne podpísafl.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) je určené pre

objednávateľa a jedno (1) pre poskytovateľa.

V Bratis ave, da 19.082022.

Za objednávatel‘a:

‚-ľ,
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Za poskytovateľa:


