
Zmluva na služby odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovateľa ČOV

Objednávateľ: Úradný názov: OBEC TOMÁŠOVCE
Sídlo: Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
V zastúpení: Ing. Ján Mičuda, starosta obce
IČO: 00316474
DIČ: 2021251023
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:                     

Poskytovateľ: Úradný názov: I&M.S., s.r.o.
Sídlo: Rúbanisko I 2163/10, 984 03 Lučenec
V zastúpení:                  Ing. arch. Ivan Siláči
IČO: 50685074
DIČ: 2120428926
Bankové spojenie:         Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:                    IBAN SK82 5600 0000 0060 6486 9001   

Článok II.
 Predmet zmluvy

1. Obec Tomášovce, ako vlastník a prevádzkovateľ vodného diela obecná kanalizácia a ČOV, sa
dohodli s poskytovateľom, že na základe  Osvedčenia a odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 
kanalizácie  a ČOV v kategórií  K II,  vydané 22.05.2009 MŽP SR,  pod číslom osvedčenia  002-
05122014K-II a na základe tejto zmluvy sa zaväzuje vykonávať funkciu odborného zástupcu na 
prevádzkovanie ČOV a kanalizácie.

Poskytovateľ tejto zmluvy:
- zabezpečuje odborný a technický dohľad na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na

prevádzkovanie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v kategórií II., patriacej obci
Tomášovce, podľa ustanovení tejto zmluvy a v súlade s osobitnými predpismi a nariadeniami
platnými v oblasti vodného a odpadového hospodárstva, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. zo dňa 
1. augusta 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a následných zmenách a
doplnkoch o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií sieťových odvetviach a zákona
č. 230/2005 zo dňa 7. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. v rozsahu podľa
Prílohy č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v čl. V.
tejto zmluvy.

3. Objednávateľ v zmysle tejto zmluvy:
- zabezpečí pracovníka spôsobilého na obsluhu verejnej kanalizácie a ČOV,
- sa zaväzuje umožniť pracovníkom poskytovateľa a ním poverenej osoby voľný vstup do

prevádzky ČOV, v pracovnom čase, ako aj v mimopracovnom čase,
- sa zaväzuje zabezpečiť pre obsluhu všetky pomôcky a potreby potrebné k vykonávaniu

prevádzky a údržby na verejnej kanalizácii a ČOV, t. z. rozhodnutia, základné vybavenie na
prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV,

- sa zaväzuje zabezpečiť požiarnu ochranu ČOV v zmysle platných právnych predpisov,
- sa zaväzuje zabezpečiť revízie elektrického zariadenia ČOV,
- zabezpečiť prítomnosť obsluhy na ČOV v zmysle Prevádzkového poriadku.
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Článok III.
Miesto plnenia

1.   Predmet tejto zmluvy sa bude vykonávať v obci Tomášovce – verejná kanalizácia a
   čistiareň odpadových vôd.

           
Článok IV.
Čas plnenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu  určitú, pričom nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2. Termín začatia plnenia: 01.01.2018
Termín ukončenia plnenia: 31.12.2021

3. Túto zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy sa považuje akékoľvek porušenie jej ustanovení. Účinky odstúpenia

nastanú dňom jej písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
c) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým  
         dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.

Článok V.
  Cena

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl.
87/1996 Z. z.. K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH a v prípade
zmeny rozsahu poskytovaných služieb.

2. Cena za predmet plnenia vyšpecifikovaný podľa čl. II predmetu zmluvy je stanovená ako pevná
dohodnutá cena:
-  za odbornú pomoc pri prevádzkovaní ČOV: 280,00 euro slovom dvestosedemdesiatsedem 

          euro/mesačne (slovom dvestoosemdesiat euro). Poskytovateľ nie je platca DPH.
3. Poskytovateľ prehlasuje, že v pevnej ročnej cene dohodnutej podľa §2 a §3 zák. č. 18/1996 Z. z.

nie sú zahrnuté technické opatrenia vyžadujúce dodatočné úpravy, ak budú potrebné, náklady na 
prevádzkovanie a údržba ČOV.

4. Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutoční po vykonaní týchto služieb na základe
faktúry vystavenej poskytovateľom v štvrťročných intervaloch. Spôsob úhrady – formou 
bezhotovostného platobného styku.

5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok VI.
                                                         Platobne podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi skutočne vynaložené náklady na plnenie
predmetu zmluvy aj v prípade, ak sa nepodarilo objektívne dosiahnuť dohodnutý predmet plnenia,
čo poskytovateľ preukáže výsledkami svojej činnosti podľa tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť po splnení predmetu plnenia zmluvne dohodnutú sumu a to na
základe faktúry poskytovateľa, splatnosti 14 dní od doručenia, pričom faktúra bude obsahovať
náležitosti stanovené všeobecne právnymi predpismi.

3. Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z fakturovanej ceny za každý deň nesplnenia povinností podľa čl. III. tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny
neuhradenej čiastky za každý deň omeškania úhrady vystavenej faktúry.

5. Poskytovateľ si nebude uplatňovať nárok na úrok z omeškania, ak omeškanie objednávateľa bude 
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preukázateľne  spôsobený peňažným ústavom objednávateľa.
6. Zaplatením zmluvných sankcií nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa

§373 Obchodného zákonníka.

Článok VII.
     Ostatné ustanovenia

1. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvoria rozhodnutia príslušných obvodných úradov životného
prostredia, ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržať.

2. Objednávateľ zabezpečí úhradu prevádzkových nákladov (el. energia, mzda pracovníka obsluhy,
náklady na odvoz kalu, opravy, príp. iné náklady).

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou 
         formou.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami k zmluve.
3. V prípade zmeny vlastníckych práv vo vzťahu k objektu ČOV zaniká táto zmluva v časti týkajúcej 

sa predmetného objektu.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmien

prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu.

5. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a poskytovateľ
jeden.

V Tomášovciach, dňa 21.12.2017

   Objednávateľ:                                                                            Poskytovateľ:

          Ing. Ján Mičuda v.r.                                                                 Ing. arch. Ivan Siláči v.r.
...............................................                                                          .............................................
          Ing. Ján Mičuda                                                                        Ing. arch. Ivan Siláči
             starosta obce                                                                          konateľ I&M.S., s.r.o.
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Príloha č. 1

1. Všeobecné povinnosti objednávateľa
1.1. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný v súlade so znením Zákona č. 442/2002 Z. z.

v znení neskorších predpisov /ďalej iba zákon/ prevádzkovať verejnú kanalizáciu v súlade 
s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom
verejnej kanalizácie, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných
orgánov verejnej správy – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie verejnej 
kanalizácie.

1.2. Vykonávať prevádzkový monitoring v súlade s Vyhláškou č. 315 Z. z. z 23.4.2004 v znení
neskorších predpisov:
-  rozsah spracovávaných evidenčných záznamov:

a) protokol o odbere vzorky odpadových vôd
b) evidencia vzoriek odpadových vôd
c) laboratórny záznam o zložení odpadových vôd
d) prevádzkový denník ČOV
e) kniha havárií a technických porúch
f) záznamy z registračných prístrojov /meranie množstva vyčistenej vody/

-  čas uchovávania evidenčných záznamov

1.2.1.
a) najmenej päť rokov pre evidenciu vzoriek odpadových vôd
b) päť rokov pre laboratórne záznamy o zložení odpadových vôd
c) najmenej päť rokov pre prevádzkový denník čistiarne odpadových vôd
d) najmenej 15 rokov pre havarijnú knihu
e) najmenej 5 rokov pre záznamy z registračných prístrojov

1.3. Vykonávať hlásenie a oznamovanie údajov o vypúšťaní odpadových vôd a osobitných vôd
príslušnému povodiu v súlade s Vyhláškou č. 556 Z. z. z 26.8.2002 v znení neskorších predpisov:

a) údaje sa oznamujú za každý kalendárny mesiac raz ročne do 31.1. nasledujúceho roka na
príslušnom tlačive.

b) údaje a výsledky z kontrolných analýz vzoriek vypúšťaných odpadových vôd, alebo osobitných
vôd do 30. apríla nasledujúceho roka.

1.4. Vykonávať hlásenie a poskytovať podrobnosti z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie
O objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie v súlade s Vyhláškou č. 605 Z. z. z 05.12.2005
v znení neskorších predpisov:

a) prihlásenie sa do majetkovej evidencie elektronickou formou: www.shmu.sk
b) zasielanie evidencie a aktualizácia údajov vykonávaná elektronickou formou na adresu 

www.shmu.sk, zber VaK, poskytuje vlastník verejnej kanalizácie 1 x ročne do 31. januára za 
predchádzajúci rok

1.5. Zabezpečiť plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ak má verejná kanalizácia 
vybudovanú čistiareň odpadových vôd, je povinný zabezpečiť aj čistenie odpadových vôd
v súlade s Vyhláškou č. 442/2002 Z. z.

a) pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd zabezpečiť, aby nebolo ohrozené
životné prostredie;

b) zabezpečiť, aby verejné kanalizácie spĺňali technické požiadavky;
c) zabezpečiť rozvoj verejnej kanalizácie v súlade so schváleným plánom rozvoja s ohľadom na 

ekologické aspekty alebo ekonomické možnosti;
d) zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejnej kanalizácie;
e) po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu;
f) poskytnúť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie 
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prevádzky verejnej kanalizácie;
g) umožniť prístup k verejnej kanalizácii, ktoré sú na to oprávnené;
h) vlastník verejnej kanalizácie môže vykonávať zásahy na verejnej kanalizácii iba po

predchádzajúcom prerokovaní s prevádzkovateľom;
i) uzavrieť písomnú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami, alebo právnickými 

osobami, ktoré sú pripojené na verejnú kanalizáciu a takúto zmluvu doteraz uzatvorenú nemajú;
j) za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou vyberať stočné od producentov.

1.6. Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou vyberať stočné od producentov, na základe
odsúhlasenej a schválenej ceny ÚRSO v súlade s Vyhláškou č. 658/2004 Z. z. o regulácií 
v sieťových odvetviach.

a) Zabezpečí a vedie oddelenú evidenciu nákladov
b) Zabezpečí orientačný výpočet ceny stočného m3, za rok
c) Navrhuje a odsúhlasuje cenu stočného obecným zastupiteľstvom
d) Predkladá žiadosť na odsúhlasenie ceny stočného na príslušný kalendárny rok

1.7.   Zabezpečiť akreditovaný odber a akreditovaný rozbor odpadových vôd a predložiť výsledky 
         rozborov odpadových vôd obce 

2. Všeobecné povinnosti poskytovateľa
a) odovzdať vlastníkovi /prevádzkovateľovi/ verejnej kanalizácie na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty

sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania,
b) zabezpečiť vyznačovanie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia 

stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny, ak na to poskytne 
vlastník verejnej kanalizácie dodávateľovi potrebné časti dokumentácie.

c) bezodplatne stanoviť technické podmienky pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti na verejnú
kanalizáciu;

d) bezodplatne stanoviť technické podmienky zariaďovania alebo odstraňovania kanalizačnej   
         prípojky;
e) poskytovať za odplatu technické podklady na zariaďovanie alebo odstraňovanie kanalizačnej 
         prípojky;
f) vyjadrovať sa za odplatu k projektovej dokumentácií týkajúcej sa výstavby rodinných domov, 

sídelných celkov alebo inej investičnej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom procese fyzických
osôb z hľadiska požiadaviek na odvádzanie a čistenie odpadových vôd do 30 dní odo dňa 

          vyžiadania,
g) na žiadosť projektanta alebo stavebníka za odplatu zakresliť smer a výšku podzemného potrubia

verejnej kanalizácie do jeho dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania alebo smer a výšku 
vytýčiť v teréne do siedmich dní odo dňa vyžiadania,

h) rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste 
         a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia 
         meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty.
i) osoby poverené dodávateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky 

a do cudzích objektov na účely kontroly a spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie, zistenia stavu
meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva 

          a kvality vypúšťaných odpadových vôd, zistenia technického stavu kanalizačnej prípojky.
j) dodávateľ môže prerušiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou z dôvodu mimoriadnej 

udalosti §3 ods.2) Z. z. NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov:

-  pri poruche na verejnej kanalizácii
-  pri ohrození zdravia a života ľudí alebo majetku
-  pri vykonávaní pravidelných opráv, údržbárskych prácach a revíznych prácach
-  ak nevyhovujú zariadenia odberateľa alebo producenta technickým požiadavkám tak,
   že odpadová voda vo verejnej kanalizácii môže ohroziť zdravie alebo majetok,  

                             prípadne spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny,
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-  ak neumožní producent prístup prevádzkovateľa k meradlu
-  ak sa zistilo neoprávnené pripojenie kanalizačnej prípojky
-  ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na kanalizačnej prípojke 

                             v lehote stanovenej prevádzkovateľom
-  pri preukázaní nezaplatenia stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti
-  zhotoviteľ je oprávnený prerušiť odvádzanie odpadových vôd bez predchádzajúceho
   upozornenia iba z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri poruche na verejnej kanalizácii,
   pri ohrození života, zdravia alebo majetku
-  podrobnejšie je popísané v Z. z. č. 442/2002

     
2.1. Vypracovať tlačivá a dokumenty pre zavedenie prevádzkového monitoringu v súlade 

s Vyhláškou č. 315 Z. z. z 23.4.2004 v znení neskorších predpisov:
-  stanoviť rozsah a vypracovať evidenčné záznamy pre používanie:

a) protokol o odbere vzorky odpadových vôd
b) evidencia vzoriek odpadových vôd
c) laboratórny záznam o zložení odpadových vôd
d) laboratórna prevádzková kniha
e) prevádzkový denník ČOV
f) kniha havárií a technických porúch

2.2. Zabezpečiť technické poradenstvo pri vykonávaní hlásenia a oznamovaní údajov o vypúšťaní 
odpadových vôd a osobitných vôd príslušnému povodiu v súlade s Vyhláškou č. 556 Z. z. zo 

         6.8.2002 v znení neskorších predpisov.

2.3. Zabezpečiť podklady a technické poradenstvo pri vykonávaní hlásenia z majetkovej evidencie  
         a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie v súlade s Vyhláškou č. 
         605 Z. z. z 5.12.2005 v znení neskorších predpisov.

Zabezpečiť technické poradenstvo pri plynulom a bezpečnom odvádzaní odpadových vôd a 
prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd, v súlade s Vyhláškou č. 442/2002 Z. z. 

2.4. Zabezpečiť odborné posúdenie prevádzky ČOV a navrhnúť technické vylepšenie za účelom 
efektívneho a ekonomického prevádzkovania ČOV a verejnej kanalizácie.

V Tomášovciach, dňa 21.12.2017

Objednávateľ:           Poskytovateľ:

          Ing. Ján Mičuda v.r.                                                                 Ing. arch. Ivan Siláči v.r.
 ...............................................                                                          .............................................

          Ing. Ján Mičuda                                                                        Ing. arch. Ivan Siláči
             starosta obce                                                                          konateľ I&M.S., s.r.o.
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