
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-130/2016

Zápis v spis e
V súlade sust § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
5.2.2015 na webovom sídle obce PoproČ:

y.

zmluvu c. S-130/2016

uzatvorenú dňa 28.1.2016

účinnú odo dňa : 6.2.2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., W-Conh'ol s.r.o. Poprad

Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

zastúpená hig. Jannilou Peškovou

Predmet zmluvy:

zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v roku 2016

Obfic POPROÔV PoproČi, dňa 5.2.2016 ObecnýúradPoproS

."°^
E^Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm



^ ^- ^- ŕ ú?-s.d POPROČ+. ^.-- ^'J

ľi &tu rp

^-z w^
Jč' e S o aplau: ^Podpris fitaicÍ!

1 o-^^/čo/é ^-J7/?^Vň %
1

f'FIFiToHýľíílli^T""' -n--.. -CXĽ.

""Jr^^.-.^/^H /."

ZMLUVAO PREVÁDZKOVANÍVEREJNEJ KANALIZÁCIE Hf /r

uzatvorená podfa § 269, odst.2 zákona č. 513/1991 v platnom znenf a zákona č.442/2002 Z.z.
(ďalej'zmluva"

ZMLUVNÉSTRANY

Objednávateľ:
Obchodné meno Obec Poproč
Sídlo: Školská2/04442Poproč
IČO: 00324639
DIČ: 2020746189

Zastúpený: Ing.ŠtefanJaklovský^starostaobce
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čísloúčtu: 0404770001/5600

DodávateF:
Obchodné meno: VV-Control, s.r.o. Poprad
Sídlo: Kuzmányho 5000/1,058 01 Poprad
v

ICO: 36804207
DIČ: 2022411446
IČDPH: SK20224H4446

Zastúpený: Ing.Jarmila Pešková
TeL: 0908255222
e-mail: wcontrolpp@gmail.com
Osoba oprávnenájednaťvoveciachtechnických: Ing.VladimírJarabinský
Tel.:

Registrácia:
Bankovéspojenie: ČSOBa.s.,Poprad
Čísloúčtu: 4005222305/7500

Čl.l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvyje prevádzkovanie verejnej kanalizácie Obce Poproč, ktorá pozostáva z kanalizačných
prípojok a ČOV, v zmysle zákona Č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacich legislatívnych
predpisov, v rozsahu dohodnutým touto zmluvou a to:
a) Plnenie povinností odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovanie verejných kanalizáciív zmysle zákona
NRSRČ.442/2002Z.Z.
b) Zastupovanie vlastníka v povinnostiach podľa § 18, ods.6 a § 13, ods.3/zákona
c) Plnenie povinností prevádzkovatera podra § 18 zákona:
Ods.l písm.a),b), c), d)
Ods. 2 písm a) až e), k) až n)
Ods.4

d) Vypracovanie súpisu povinností vlastníka a prevádzkovatera verejnej kanatizácie v zmysle ptatnej
legislatívy a Jeho priebežná aktualizácia ( pri každej legislatívnej zmene



e) Vypracovanie Programu prevádzkového ( resp. inšpekčného ) monitoringu verejnej kanalizácie,
zabezpečenie a vyhodnocovanie jeho schválenej verzie.
f) Zabezpečenie výkonu prevádzkového monitoringu, ktorý sleduje ukazovatele pre aktivačnú nádrž -
aktivovaný kal ( rozsah kontroly-stanovenie 02, Vao, teplota, NL, NLSŽ, Kl, pH).
g) Spolupráca pri výpoČte ceny stočného pre ÚRSO a pri plnení ostatných povinností/ vyplývajúcich zo
zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.
h) Zabezpečenie evidencie o vodách a hlásení vrátane poplatkových priznaní za vypúšťanie odpadových
vôd do povrchových vôd a podkladov pre spracovanie situačných správ a údajov pre koncepčnú činnosť
na úseku verejných kanalizácií ( správca toku, SHMÚ, OÚ OSŽP,VÚVH, MŽP SR ...) - na základe žiadosti
orgánov štátnej správy resp. v termínoch uvedených v fegislatíve.
i) Sledovanie legislatívy pre oblasťvodného hospodárstva a verejných kanalizácií.
j) Vypracovanie majetkovej a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie
podľa vyhl. č. 605/2005 Z.z. a pravidelné hlásenia do systému zbervak.
k) Odborná a technologická pomoc pri prevádzke ČOV, podra potreby v spolupráci so servisnou fírmou.
I) Zabezpečenie akreditovaných odberov a akreditovaných rozborov v zmysle rozhodnutia OÚ 05 ŽP pre
ČOV a verejnú kanalizáciu popr. na základe schváleného Programu prevádzkového monitoringu.
m) činnosti uvedené v tomto článku Zmluvy bude dodávater poskytovať v rozsahu podľa špecifíkácie,
ktorá tvorí neoddeliternú súčasť tejto Zmluvy.

Čl. II.
Podmienky zmluvy

1. Dodávater sa zaväzuje zhotovovať predmet zmluvy postupne podfa legislatívnych termínov a
harmonogramu dohodnutého vsúčinnosti sobjednávaterom.
2. Dodávateľ nesie zodpovednosť za prípadné sankcie orgánov štátnej správy vo vodnom hospodárstve,
ktoré vzniknú neplnením predmetu zmluvy uvedenom v Čl. 1.
3. Dodávatef nenesie zodpovednosť za prípadné sankcie orgánov štátnej správy , ktoré vzniknú v
súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy uvedenom v čl. I. alebo v prípade, že
sankcie budú výsledkom neplnenia navrhovaných opatrení/ ktoré prevádzkovaterodporučí vlastníkovi.
4. Dodávater sa zavazuje zachovať mlčanlivosť voči tretej strane o všetkých dôverných skutočnostiach, s
ktorými sa v rámci plnenia predmetu tejto zmfuvy zoznámi.
5. Dodávatef sa zaväzuje, že akékoFvek podklady, ktoré obdrží od objednávateľa k svojej práci, bez
súhlasu oprávneného zamestnanca objednávatera / nebude rozmnožovaťani poskytovaťtretím osobám.

Čl. III.
Cena, fakturácia, úhrada

1. Cena , fakturácia a úhrada dohodou za poskytovanie služieb uvedených v čl. I. tejto zmluvy, sú na
základe Zákona o cenách č. 18 ,1996 Z. z.
2. Dodávateľ bude vystavovať faktúry objednávaterovi za poskytnuté služby jedenkrát štvrťročne.
3. Fakturovaná suma bude zodpovedať obsahu a rozsahu služieb/ poskytnutých objednávaterovi v
predchádzajúcom štvrt'roku a bude vo faktúre členená podľa špecifikácie rozpočtu, ktorá je
neoddeliternou prílohou tejto Zmluvy.
S.Splatnosťfaktúrje 14dníododňa doručeniafaktúryobjednávaterovi.



Čl. IV.
Trvanie zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú platí od 31.12.2016.
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákolVek strana bez udania dôvodu/ pričom výpovedná lehota je 3 mesiace
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byt' doručená druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvný vzťah môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

ČI.V.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne otázky a vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt' vykonané vo forme písomných a očíslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre dodávateľa a 1 x pre objednávateľa.

VPoproči/dňa: 28.1.2016 V Poproči, dňa : 28.LÍ016

DodávateF: Objednávateľ
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Príloha: špecifikácia ceny


