
ZMLUVA č.: 8/1000087898
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vód verejnou kanalizáciou

retá medzi

Dodávatel'om: Západoslovenská vodárenská spoIoěnost', a.s.
Nábrežie za hydrocentrá|ou 4,949 60 Nitra
Odštepný závod Topoťěany
Tovarnícka 2208, 955 01 Topol'čany
lng. Milan Šútora
vedúci a riaditel' odštepného závodu
36550949
2020154609
sK20201 54609

V zastúpení:

lčo:
otč:

tč oprt

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. č účtu: 000027-0002601 19210200
SWlFT/BIC: SUBASKBX lBAN; SK83 0200 0000 2700 0260 1192
Slovenská sporitel'ňa, a.s. č.účtu: 000000-0233B88602/0900
SWlFT/BIC: GlBASKBX lBAN: SK88 0900 0000 0002 3388 8602

Obchodný register:Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č : 10193/N

Odberatel'om:
(producentom)

Obchodné meno: §y6lázium, Ul. 17. novembra 1180, Topol'čany
Sídlo: 17. novembra 1180/16,955 01 Topol'čany
Konalúci, Mgr.Viera Dzurelová - riaditel'ka
lčo:
Dlč,
lč Dpti:

00,t60440
20_21291415

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu: 00000a-7 000312268/8 1 80
lBAN: SK33 8180 0000 0070 0031 2268SWlFT/BlC: SPSRSKBA

Registrovaný, ZriadovaciaIistina Nitrranskysamosprávnykra1
Korešpondencna adresa, Gymnázium, Ul. 17. novembra 1 18O, Topol'čany, 'l 7. novembra

1180/16, 955 01 Topol'čany

čl. l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

:x dodávka vody z verejného vodovodu

.x odvádzanie odpadových vód vere1nou kanalizáciou

' odvádzanie vód z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
' 

,' odvadzanie odpadových vód z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

čl. ll
Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie:
Miesto odberu, číslo parcely:

Technické číslo odberu:
Evidenčné číslo odberu:

Účel odberu vody:
Spósob určenia množstva dodanej vody
verejným vodovodom:

Spósob určenia množstva odpadovej vody
odvedenej verejnou kanalizáciou:

Predpokladané množstvo odobratej vody
v m'/rok:

Fakturačný byklus:
Druh prevádzky:

17. novembra 1180l'16, Topoťěany
143
80023-2770-o
82302770

šxot_swo
re vodomerom

.l smernýmičíslami

re vodomerom

: prietokomerom producenta

: smernýmičíslami
: odborným výpočtom dodávatel'a
í00

Polroěný
85.31 .O/Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo

§

a

E|ektronická adresa: gymtopol@stonline.sk
rÓ.tár,t.é t;áái", i"r.e iil" . áa,s ázl ul Fax:



Počet prevádzkouých dní v roku:

Druh odvádzaných odpadových vód;

Producent móže vypúštht' odpadové
jednotl iuých zd rojov takto:

365 Pracovná doba:

re splaškové

- technologické

vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podl'a

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšt'aných odpadových vodách:
do

CHSKcr

6,000 9,000

0,000

Urok
800,000 0,008 0,219 0,080

,"Np:-p:p-ys§-ílg}Yy-J99____..._____:------9-,9}9-*,--99919.99-,- 9,9!9-?-........:...---9-]-?-]- , 0,050:
: -.Eí;í;!il4!y__r99_:: * _ _ _:..._.§.,yw:,:

0,000 80,000 0,001 0,022 0,008

P celk 0 000 15,000 0,000 0,004 0,002

Tuky 0,000 60,000 0,001 0,016 0,006

Nepo_!qJ !e_ e$lehqvelel]!é létly ry 'rV 0,000 10,000 0,000 0 003 0,001

- Iimitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodove1 vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšt'aných odpadových vód móže byt' v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 'C,

Kontrola limitných hodnót znečistenia vo vypúšt'aných odpadových vodách:
IVliesto odberu vzorky:

Druh vzorky:
Spósob vykonávania kontroly:

.! č1.1ll
Gena a spósob úhrady

Cena za 1 m" vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako a1 za 1 m3 odvedenej odpadovej
vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom.
Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vód je zverejnená na internetovej
stránke dodávatel'a a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s
osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.

Odberatel7producent sa zavázuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích
faktúr:

rc prevodným príkazom

- inkasným príkazom

: poštovou poukážkou na účet

3. Zmena spósobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia
od beratel'a/producenta.

4. Preplatky vráti dodávatel' odberateťovi v ,lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spósobom
dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

čl. v
Osobitné dojednania

1.

2.

Označenie zdroja
vereiný vodovod

ý,.!4ý,,|__}.rrr.,,:,--Z
100 0 003

: lné (vlastné) zdroje vody

noOlOe\

\

Y oda z povrchového odtoku

. CELKOM 0,274: 0,003 
'

Rozloha plóch pre výpočet množstva vód z povrchového odtoku

Technické ěíslo popis plochy
oclberu

verejnou kanalizáciou:
súčinitel'
odtoku

Vel'kost'
vm2

ukazovatel'
,_9L*-.-----
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čl, v
záverečné ustanovenia

í. Táto zmluva je uzavretá na dobu:

V Topol'čanoch, dňa
81. -qť:y 7")1'!

.ln

x ^ e, .čitú

s-:aslctr te]to zmluvy.sú všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody zverejného vodovodu a'iladzania odPadových vód u"r"J*u 
"r."n.'rižJ.iou 'io,;6';". 

,, vzp"), pričom odberatel,
;:*H§';1im PodPiso' n" 

"t'uu" 
potvrdzuje. ze Ša-s'nimi oboznámil a súhlasí s nimi v

Y.iJ:?§ ji.,',oů!!'"ozi touto zmluvou a YZP, majú ustanovenia telto zmluvy prednost, pred
4' zmenu obchodneho mena, sidla spoločnostr, korešpondenčnej adresy. konajúceho, bankovéhosPolenia, kontaktných úda.lov, ;J,.§odberneho .á.i"-řvsty preddavkovej ptatoy a pod. budúzmluvné stranY akcePtovai l"n ná .jtr"de pisomnéno J.nár"nia druhe., zmluvne.1 strane,5' Zmluva nadobÚda Platnost' dňom po_dpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost, dňomnasledujúcim P9 9.!i 

jej 
'ue,.elneňia 

podl'a § +za oás l 'óoti"nrt 
eho zákonníka v nadváznostina zákon Č, 211l2OoO Z z'. o iioloonoň pn.tuĚ k lnformáciam a o .n.,"n" a dopineníniektonich zákonov, Platný v eáie podpísanra zmluvy odberatel/páo-u""nt 1" povinnýbezodkladne Po zvereJne nr Žmuri)á.r"r oó!au.i.],""j ;;š;rné potvrdeni" o ,u",."1n" ní zmluvy.6' zmluvné stranv sa dohoolr Že nadooud:iT -člnnosti telto zmluvy zanikajúvšetky medzi nimidoteraz uzauróté zmluvy oio,ř;";ruorneto^1 Je dodav<a vody z vere.lného vodovodu a

!flu,ÍÍu"n'" 
odPadovYch Úoo uu,.áinou kanalizáct";;" ;;;rne miesto sp""iiir.ou"né v Cl. ll tejto

7' Zmluvné stranY vYhlasujÚ Že si tÚto'],lulu pj,ed ]el podpisom riadne prečítali, je., ustanoveniam
5:§áil: .,,.3,f-.''J|XJ,§ 

ich sloboán u a važnu uot,u " zavazujú.á ;" Jobiovol,ne plnit,, čo

,fuF / JUtť 2017


