
Zmluva o zabezpečení odvedenia odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v Obci Liptovská Lúžna

uzavretá medzi :

Obec Liptovská Lúžna
Liptovská Lúžna
IČO: .00315397
Zast. : Ing. Albín Hu arčík. taro ta obce
d alej len "obec"

a medzi:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
so sídlom Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
IČO: 36672271
DIČ: 2022239043
IČ DPH: SK2022239043
Spoločnost"zapísaná Obchodnom regi tri Okre ného údu v Žiline v odd. a, vložka Č. I0545/L
Zast. :Ing. Milan Mojš, prokurista, riadil ľ spoločnosti

ďalej len" VSR"

za týchto podmienok:

l.

Preambula.

1. VSR je spoločnosťou zabezpečujúcou dodávku pitnej vody pre obyvateľov
a organizácie v okr se Ružomberok prevádzkovaním verejných vodovodov
a verejných kanalizácii a odvedením odpado ých vôd a ich vyčistením.
Obec je okrem orgánu mie tnej amo právy aj prevádzkovateľom obecného verejného
vodovodu obci Liptovská Lúžna. V súča nosti prebieha v obci Liptovská Lúžna
napájanie nehnuteľností na kanalizačnú si ť, prepojenú ČOV Liptovská Osada, ktorá
bude uved ná do prevádzky roku 2012.

2. Z tohto dô odu uzatvárajú zmlu né
podmienky spolupráce pri odvedení

tran túto zmluvu, v ktorej sú dohodnuté
odpadových vôd z nehnuteľností verejnou

kanalizáciou v kata tri obce Liptov ká Lúžna.



II.
Záväzok VSR.

VSR, a.s. a zaväzuje od iesť odpadové vod verejnou kanalizáciou od ich producentov
z nehnuteľno tí nachádzajúcich a k.ú. Liptovská Lúžna a zabezpečiť ich vyčistenie v ČOV
Liptovská Osada.

III.
Záväzok obce.

Obec sa zaväzuje:

l. Po kytnúť kompletnú databázu ubjektov napojených na obecný verejný vodovod,
ktorého prevádzkovateľom je obec a to elektronickej podobe. Databáza musí
ob ahovať:

súpisné číslo stavby
meno vla tníka vrátan dátumu narodenia a adresy trvalého bydliska, prípadne
aj tie i té údaje o uži ateľovi, ak lastník nie je producentom odpadových vôd.
U podnikateľ kých ubjckto aj údaje obchodnom mene, sídle, IČO, DIČ, lČ
DPH a zápis registri.

2. Poskytnúť kompletnú databázu subjekto v rozsahu písm. aJ a bi, ak sa jedná o viac
subjektov napojených na obecn' vodovod, kde a vykoná a meranie jedným
vodomerom. Databázu poskytne obec elektronickej podobe.

3. U všetkých subjektov napojených na becný erejný vodovod. LI ktorých je spotreba
vody určená na základ merania vodomerom. sa do 30 dní od začatia odvádzania
odpadových vôd uskutoční odpi sta u odomeru. Odpi tavu vodomeru bude
realizovaný poločne povereným zamestnancom V 'R s osobou, ktorú určí obec.

IV.
Fakturácia ceny za odvedenie OV a ich vyčistenie.

1. VSR bude fakturo ať producentom odpado .ch vôd cenu za odvedenie OV a ich
vyčistenie:

a. u subjektov. ktorých spotreba vody je určená na základe rnerarua vodomerom
dvakrát ročne me iaci apríl a október, podľa tavu vodomeru odpísaného
spoločne povereným zame tnancom VSR a o obou, ktorú určí obec.

b. U producentov bez merania .potr by vod , bude VSR fakturovať alikvotnú časť
paušálnej náhrady podľa platnej prá nej úpravy d akrát ročne v mesiaci apríl
a október.



V.
Zmena kategórie producenta.

Po začatí odvádzania odpadových ôd verejnou kanalizáciou, môže producent odpadových
vôd. ktorému sa fakturuje paušálna náhrada požiadať obec o osadenie vodomeru na obecnom
verejnom vodovode. Zmenu kategorizácie producenta - a to, že"sa zmení na producenta
odpadových vôd s meraním množ tva odpadových vôd. - bude realizovaná na základe
písomnej žiadosti producenta, so .úhla om obce. V takomto prípad ob c zabezpečí určené
meradlo, ktoré zodpo edá požiada kám metr lógie.

VI.
Kontrola množstiev OV.

l. Reklamácie mn žstie odvádzaných odpadových vôd je povinná vybaviť VSR
v súčinnosti s obcou. O ýslcdku r klamácie bude producenta pí omne informovať VSR.
2. Reklamácie množstie OV, kde nev konáva m ranie spotreby obec, je povinná
vybaviť reklamáciu VSR.

VII.
Vvblásenie a osobitné dojednania.

1. Zmluvné stran sa dohodli, že V R je oprávnená vykonať kontrolu určených meradiel
a merania u subjektov napojených na obecn' erejný vodovod a obec sa zaväzuje, že pre VSR
zabezpečí prístup k určeným meradlám.

VIIl.
Informačná povinnosť.

Obec sa zaväzuje. že bude produccnto odpado .ch vôd hodným spôsobom informovať
o pripravovaných po tupoch pri od edení odpado ých vôd a ich fakturácii.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmlu a zniká dohodou v celom jej obsahu.
2. Zmluvu je možné meniť I n na základ pí omných dodatkov dohodnutých v celom
rozsahu a podpísané oprávnenými zá tupcami obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmlu u je možné vypovedať ktoroukoľvek zo
zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dô odu výpovede. Výpovedná lehota je 6 mesiacov
a začína plynúť pr 'm dňom mc iaea nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.



4. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia
vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán
požiadať o rozhodnutie súd v sídle objednávateľa.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho l x pre zhotoviteľa a l x pre
objednávateľa.
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