
Zmluva o poskytovaní služieb 
č. 2/2017

uzatvorená v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a kanalizáciách 

v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

Dodávateľ: OBEC Prašice
l.mája 142/142 
95622 Prašice
Zastúpený : Erika Nemešová -  starostka obce

IČO : 00310964 
DIČ : 2021315538

Odberateľ : Peter Grežďo - PEGA
Žalmanova 316/3 , 95622 Prašice

ICO : 33676003

Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať pre odberateľa služby -  vypúšťanie a likvidáciu splaškových 
odpadových vôd hromadených v žumpe odberateľa v zmysle tejto zmluvy a odberateľ sa zaväzuje za poskytnuté 
služby zaplatiť dohodnutú cenu.

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie vypúšťaním a likvidáciou splaškových odpadových vôd 
hromadených v žumpe -  záväzok dodávateľa :

vykonávať likvidáciu splaškových vôd hromadených v žumpe
vypúšťať splaškové odpadové vody z predmetnej žumpy vozidlami odberateľa priamo na ČOV 
Prašice
zabezpečiť čistenie privezených splaškových vôd na ČOV v celkovom množstve max. 50 m3 za 
mesiac.

Predmetom plnenia nie je  odvádzanie obzvlášť škodlivých látok podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách 
v znení neskorších predpisov.



Termín plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať vypúšťanie a likvidáciu splaškových odpadových vôd hromadených 
v žumpe na ČOV Prašice podľa potrieb odberateľa , maximálne však do objemu 32 m3 za mesiac.

Cena za služby

Za poskytovanie služby dohodnutej v tejto zmluve sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu 
schválenú a platnú v aktuálnom období čo predstavuje 0,60 EUR za 1 m3 vyčistených splaškových vôd 
na ČOV Prašice.
Celkové faktúrované množstvo vypúšťaných vôd bude odsúhlasené odberateľom a dodávateľom -  
obsluhou ČOV Prašice.
Faktúra bude vystavovaná za obdobie vždy po ukončení kalendárneho štvrťroku .

Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú . Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu 
obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvu možno ukončiť
písomnou dohodou zmluvných strán
písomnou výpoveďou bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac 
písomným odstúpením od zmluvy v zmysle zákonných ustanovení

Záverečné ustanovenia

Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je  možné len formou písomných dodatkov podpísaných 
zástupcami oboch zmluvných strán

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu je  podpísali.

Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch , po jednom pre každú zmluvnú stranu.

za dodávateľa za odberateľa


