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Z M L U V A 
 

o  čistení zvláštneho odpadu – obsahu žúmp v ČOV Beckov, uzavretá na základe Obchodného 

zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov  a platných predpisov 

o vodách. 

 

 

 

1. Zmluvné strany: 

    

Dodávateľ:  OBEC BECKOV 

zastúpená Ing. Jánom Križanom, starostom obce 

IČO: 00311413 

DIČ: 2021091336 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Nové Mesto n. V. 

           č. ú. SK84 0900 0000 0000 4171 8967 

  Tel. 032/774 2725, fax: 032/774 2726 

                        e-mail: uctaren@obec-beckov.sk 

 

Odberateľ: D 3D s.r.o., Kukučínova 474/17, 911 01 Trenčín 

  Prevádzka: Kúria Beckov, Beckov č. 20, 916 38  

  Zastúpený:  Marcel Dvornický – konateľ spoločnosti 

                        IČO:   

                        DIČ:  SK 2020179997 

 Bankové spojenie: ČSOB, č. ú. SK78 7500 0000 0040 1355 6487                                

Tel.: 032/7777357, 032/7777356      

                                         

2. Predmet zmluvy: 

 

V rozsahu a za podmienok nižšie uvedených, dodávateľ sa zaväzuje prevziať a na ČOV 

vyčistiť obsah žúmp z objektu Kúria Beckov, Beckov č. 20 a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť 

dodávateľovi cenu za plnenie tejto zmluvy. 

Predmetom plnenia nie je odvoz týchto látok: 

- oleje a tuky 

- rádioaktívne, infekčné a iné látky, ohrozujúce zdravie 

- látky narušujúce materiál výtlačného potrubia prípojky ČOV 

- látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy v stokovej sieti 

- horľavé a výbušné látky, príp. látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo vodou tvoria 

výbušné, dusivé alebo otravné zmesi 

- nezávadné látky, ktoré však zmiešaním s inými látkami, vyskytujúcimi sa v kanalizácii, 

vyvíjajú jedovaté látky 

- pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny 

- ropa a ropné látky 

- močovka 

- surový a tekutý hnoj hovädzieho dobytka 

- dusíkaté vápno 

- močoviny 

- čpavok. 
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3. Limity dovezenej odpadovej vody na ČOV nesmú prekračovať nasledovnú najvyššiu 

prípustnú mieru znečistenia: 

 

Názov:        max. mg/1    

 

BSK5             400    

CHSK                                                                                         800 

NL             600  

N-NH4              24 

Celkový fosfor               8 

RL           1400   

Teplota                                                                               max. 250C 

 

Dovezená a vypúšťaná odpadová voda nesmie obsahovať znečisťujúce látky  v prílohe č. 1 

k zákonu č. 364/2004 Z. z. o vodách(vodný zákon). Predmetom plnenia nie je dovoz látok, 

ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré nesmú byť vypúšťané do verejnej kanalizácie 

a na ČOV. 

 

4. Spôsob kontroly kvality splaškových vôd 

 

Druh vzorky: bodová 

            zlievaná. 

Spôsob vykonania kontroly: náhodne. 

Ak má dodávateľ podozrenie, že odberateľ prekračuje dohodnuté koncentračné a bilančné 

hodnoty, vykoná v ktoromkoľvek čase odber vzoriek. Odberateľ je povinný zúčastniť sa 

vykonanej kontroly. Ak svoje právo nevyužije, alebo sa odmieta kontroly zúčastniť, je 

dodávateľ oprávnený vykonať odber vzorky bez účasti odberateľa. 

Dodávateľ zisťuje kvalitu podľa bodových alebo zlievaných vzoriek. Jednu vzorku z každého 

odberu doručí odberateľovi, s ktorým spíše zápisnicu o odbere vzoriek, v ktorej sa dohodne 

kto a ako vykoná kontrolný rozbor, ktorý bude pre prípad sporu záväzný pre obidve zmluvné 

strany. Všetky vzorky sa opatria pečiatkou odberateľa a dodávateľa, podpismi osôb, ktoré sa 

odberu zúčastnili. 

 

 

5. Cena, fakturovanie a platenie 

 

5.1 Cena dohodnutého predmetu plnenia je určená v súlade so zákonom č.18/1996 Zb.   

o cenách v platnom znení  d o h o d o u   zmluvných strán vo výške: 

- cena/doprava za 1 vývoz – 20,00€ 

- cena /uloženie 1m³ odpadu  - 1,50€.  

 

5.2 Predpokladom pre zaplatenie dohodnutej ceny je faktúra – daňový doklad. 

 

5.3 Pre prípad omeškania s platením faktúry, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo 

výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia na účet dodávateľa. 
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6.  Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Záväzkové vzťahy, dôsledky ich porušenia, ktoré nie sú vyslovene upravené v tejto 

zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

6.2 Táto zmluva je uzatvorená na dobu   n e u r č i t ú.  

 

6.3 Zmeny zmluvy riešia zmluvné strany dodatkom k zmluve po vzájomnej dohode a to len 

písomnou formou. 

 

6.4 Obidve zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať najneskôr 30 dní pred 

požadovaným ukončením vývozu obsahu žúmp. 

 

6.5 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu., 1x si 

ponechá dodávateľ a 1x odberateľ. 

 

6.6 Zmluva nadobudla platnosť dňom jej obojstranného potvrdenia zmluvnými stranami. 

 

6.7 Termín vývozu bude objednávaný a realizovaný po dohode odberateľa s dodávateľom. 

 

  

    

 

V Beckove, dňa  01.12.2016 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ:       Odberateľ: 

 

 

 

 

 

...........................................................                       ............................................................... 

Ing. Ján Križan, starosta obce Beckov  Marcel Dvornický – konateľ spoločnosti

  

 

 

 


