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ZMLUVA
Uzatvorená v zmysle * 262 Obchod. zákonníka

Článok I.

1. Prevádzkovatcľ: LOZORNO spol. s r.o.
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Zastúpená konateľkou společnosti — Luciou Hájnikovou
ICO: 44 852 142
iČ DPH: 51(2022849774
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. Malacky
Císlo účtu: 3275556001/5600
/ďalej iba náj omca/

2. Dodávatel‘: Agrotrans Kostolište, s r.o.
900 62 Kostolište 299
Zastúpený konateľom — Jozefom Vallom
ICO: 44000090
IČ DPH: SK2022553874
Bankové spoj enie: Tatra Banka
Císlo účtu: 2628861091/1100
/ďalej iba podnáj omcai

Spoločnosť LOZORNO spol. s r.o. ako 100 % dcérska spoločnosť obce LOZORNO je od
1.10.2009 správcovskou spoločnost‘ou vodovodnej a kanalizačnej sústavy na základe zmluvy
o prenájrne rnedzi obcou Lozorno a Lozorno spoi. s r.o..

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka odpadovej vody ze žumpy od producenta — Zariadenie
sociáh~ych služieb Seniorville Jablonové a obyvateľov Lozorna a jej následné čistenie
v zariadení COV Lozorno.

Článok III.
Kontrola odpadových vód

1. Ak je podozrenie, že boli dodané zakázané látky, obsluha čističky vykoná odber
vzoriek. Vzorky sa odoberajú za účasti dodávateľa a musia sa starostlivo označit‘.

2. Za porušenie zmluvných povinností móže prevádzkovateľ od zmluvy ibneď odstúpit‘.



Článok IV.
Cena za vyčistenie odpadovej vody

1. Cena za vyčistenie odpadovej vody sa stanovuje 0,88 Eur/m3 bez DPH pre
producenta Seniorville a pre obyvateľov Lozorna, ktorú na základe evidovaného
množstva zaplatí producent faktúrou 1 x mesačne na účet Lozorno spol. s r.o., ktorá
sa vzájomnej dohode móže meniť max. 1 x ročne v súvislosti s koeficientom inflácie.
Vyčistenie odpadovej vody od organizácie bude fakturované priamo producentovi
v zmysle zmluvy o dodávke a čistení odpadovej vody v zariadení COV Lozorno na
základe evidovaného množstva od prepravcu.

Iánok V.
Sankeje

I. Pri zistení vypustenia zakázaných látok do obecnej kanalizácie může byt‘ vyrúbená
pokuta až do výšky 3 330 eur.

2. Pil zistení, že dodávateľ dodal od mého producenta ako je uvedené v zmluve, bude
dodávateľovi vyrúbená pokuta vo výške 2 500 eur.

3. Vypúšfaf odpadovú vodu může dodávateľ len za prítomnosti pracovníka Čov inak je
sankcionovaný až do výšky 1 000 eur.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzt‘ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú
ustanovenia OZ a predpisov, upravujúcich prepravu a odvádzanie odpadových vód do
obecnej kanalizácie zák. č. 3 64/2004.

2. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda účinnost‘ dňom podpisu
obidvoch zmluvných strán a může byt‘ vypovedaná zo strany prevádzkovateľa len p11
porušení ustanovení tejto zmluvy alebo dohodou obidvoch zmluvných strán.

3. Túto zmluvu možno meniť a doplňať len na základe dohody obidvoch zmluvných
strán.

4. Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých dve si ponechá prevádzkovateľ
a dve dodávateľ.

5. Výpovedná lehota pre dodávateľa je dohodou 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom
nasledujůceho mesiaca po doručení výpovede.
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