
Zmluva o vývoze odpadových vôd zo žumpy  

uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

I. Zmluvné strany 

Dodávateľ:  

Ján Bičian, IČO 44014856 

miesto podnikania 907 01   Stará Myjava 127 

tel. kontakt  0907  551 196   alebo   0907  647 503 

 

 

Odberateľ:  

Obec Brestovec,   

Štatutárny zástupca:  Ján Petráš, starosta obce  

Sídlo:   907 01 Brestovec 273,   IČO: 00309435,   DIČ:  2021081425   

 

 

II. Predmet zmluvy 
 

Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať na základe tejto zmluvy  vývoz a likvidáciu 

odpadových vôd zo žúmp odberateľa,  ako aj obyvateľov obce  na základe telefonickej 

objednávky. 

 Odpadové vody  budú odvážané fekálnym  vozidlom dodávateľa  s objemom cisterny  12,5 

m3 a následne  budú zneškodňované na ČOV v Myjave, časť Turá Lúka v zmysle 

Prevádzkového poriadku  ČOV a ČOV v Brezovej pod Bradlom v zmysle Prevádzkového 

poriadku  ČOV.                                                                            

                                                                        III.   Podmienky predmetu zmluvy 

Zvoz odpadových vôd zo žúmp Obce Priepasné a jej obyvateľov bude vykonávať  fekálne 

vozidlo zmluvného dodávateľa, ktorému obec a občania individuálne  zadajú  telefonickú 

objednávku. Vývoz bude vykonaný v termíne najneskôr do 5 dní od prijatia objednávky , 

pokiaľ  vývozu nebudú brániť nepredvídateľné okolnosti , napr.  porucha vozidla. 

Dodávateľ pri prijímaní objednávky upovedomí objednávateľa o termíne vykonania vývozu. 

                                                                     IV.      Cena predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli , že cena  bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa m3 

čistenia žumpy a počtu km odvozu obsahu žumpy s cisternovým vozidlom. Prepravca je 

povinný každému producentovi odpadových vôd vystaviť doklad o zaplatení. 

 

                                                                    V.     Záverečné ustanovenie  

Dodávateľ služby bude zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy podľa potreby. Dodávateľ 

služby zodpovedá za to, že pri zabezpečení činnosti podľa predmetu tejto zmluvy nedôjde k 

znečisteniu verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a pod.  

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  



Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia v v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády Slovenskej republiky. 

 Výpovedná lehota je tri mesiace. Vypovedať zmluvu je možné bez uvedenia dôvodu 

a výpovedná lehota plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.  

Zmeny a dodatky k zmluve je možné vykonať len písomnou formou, so súhlasom obidvoch 

zmluvných strán.  

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.  

 

 

 

 

               V Starej Myjave, dňa 14.12.2022                   ...................................... 

                       Ján Bičian 

           dodávateľ 

 

 

 

 

 

              V Brestovci, dňa 14.12.2022      ..................................... 

                                                                                                                                      Ján Petráš  
                                                                                                                            starosta obce Brestovec 
                                                                                                                 

 

 


