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Zmluva zo dňa 14. 09 . 2018
o odvádzaní a čistení odpadových včd

(v zmysle Zákona č.44212002 Z.z., Obchodného zákona
č.513/1991 Z.z. a ostatných právnych predpisov)

Článok 1 - ZMLUVNÉ STRANY

1. Prevádzkovateľ: Lozorno, spoL s r.o.
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Tel.: 02 69204320, Mobil: 0948 522506,
e-mail: hainikova~lozorno.sk

Vzastúpení: Lucia Hájniková, konatel‘
ICO: 44852142
DIČ: 2022849774
iČ DPH: SK2022849774
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 327 555 6001 I 5600

2. Producent: Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia, s.r.o.
Lozorno 994, 90055 Lozorno
tel. 02 60301405, 02 60301400, 033 5341244
e-mail: stefania.hladilova~ä~inergyautomotive.com

Vzastúpení: Ing. Pavol Šarkan, PhD., prokurista
Peter Leškovský, prokurista

100: 35792850
DIČ: 2020279349
IČ DPH: SK2020279349
Bankové spojenie: Komerčná banka
Císlo účtu: 27-8208190217/8100

Článok 2— PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je odvádzanie a čistenie odpadových vöd z objektu spoločnosti
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o., 90055 Lozorno č.994 (d‘alej len
producenta) prostredníctvom verejnej kanalizácie a COy v Lozorne.

2. Do verejnej kanalizácie je zakázané vypúšťať látky rádioaktívne, infekčné, pesticídy,
jedy, žieraviny, ropné produkty a látky, ktoré ohrozujú stokovú sieť, látky ktoré mčžu
vytvárať výbušnú zmes a pod.

Článok 3- KONTROLA ODPADOVÝCH VáD

1. Producent bude vykonávat‘ na vlastné náklady odbery vzoriek zo šachty pred
čerpacou stanicou, a to 3-krát ročne v mesiacoch apríl, august a december. Vzorky
budú analyzované v akreditovanom Iaboratóriu v rozsahu ukazovatel‘ov B5K5,
CHSK-Cr a NL-suš. A výsledky budú priebežne poskytované prevádzkovatel‘ovi.
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2. Ak je podozrenie, že sú do kanalizácie vypúšťané zakázané látky, prevádzkovateľ
zabezpečí vlastný odber vzoriek za spoluúčasti producenta a na náklady producenta.
Pri preukázaní porušenia zmluvných podmienok móže prevádzkovatel‘ Od zmluvy
odstúpiť.

Článok 4— CENA

1. Cena za odvádzanie a čistenie odpadových vád a spósob fakturácie je uvedený v
samostatnom dodatku tejto zmluvy, ktorý sa podia potreby aktualizuje.

Článok 5— SAN KCIE

1. Pri zistení vypúšťania zakázaných látok do kanalizácie móže byť producentovi
vyrúbená pokuta až do výšky 3000 EUR.

Článok 6- ZÁVEREČNÉ USTANOVEN IA

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú
ustanovenia Zákona č.44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

2. Doba platnosti tejto zmluvy je Od 1.8.2018 na dobu neurčitú.

3. Táto zmluva móže byť vypovedaná zo strany prevádzkovatel‘a len pri porušení
ustanovení tejto zmluvy, alebo vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán.

4. Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je 3-mesačná a začína plynúť prvým
dňom nasledujúcim Po doručení výpovede.

5. Túto zmluvu možno meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou samostatných dodatkov.

6. Touto zmluvou sa ruší platnosť všetkých doterajších zmlúv medzi prevádzkovateľom
a producentom.

7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva si ponechá prevádzkovatel‘ a
dva producent. Plastic Omnium Auto norgy Slovakia aro.

. ~0O 55 Lozorno 994• ICO: 35792850
DIČ: 2020279349V Lozorne, dna I ~. 9. 2018 ~ IcDp~; 279349

~ ~ .

P ~
Prev~d~k~atefl,~ . Produ nt
Lozorno s.%. Plastic Omnium Auto Inergy s.r.o
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~QDATOK č.1 k Zmluve zo dňa 14. 09 . 2018
o odvádzanj a čistení odpadových vód

uzatvorenej medzi spoločnosťou Lozorno s.r.o. Lozorno (prevádzkovatefom verejnej
kanaljzácje v Lozorne) a spoločnosťou Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.
Lozorno (producentom odpadových vód).

PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku je cena a spósob fakturácie stočného:

Výška stočného je v súlade s platným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví a predstavuje sumu 1,0329 EUR / m3 (bez DPH).

Fakturačné podmienky: Fakturácia zo strany Prevádzkovatel~ sa bude
uskutočňovať mesačne na základe evidovaného množstva vypúšťaných v6d zo
strany producenta.

V Lozorne, dňa 14. 09. 2018

~ :
Prevadzko -te /I

Lozorno s.r~

Plastic Omnium Auto norgy Slovakja s.r.o.

000 55 Lozorno 994
S CO: 35792850

Č; 2020279349
~ ~M~l‘r? DP : SK2020279349

Producent
Plastic Omnium Auto Inergy s.r.o


