
DOHODA 

o vývoze odpadových vôd 

 

I. Zmluvné strany 

 

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa 

Námestie M.R. Štefánika 8 

941 45 Maňa 

V zastúpení: PhDr. Iveta Vörösová, riaditeľka 

Správca: 

Čistiarne odpadových vôd „KAMILKA“, ZSS Maňa 

Vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja 

IČO: 00596221 

DIČ: 2021051725 

 

Vývozca odpadových vôd: 

Obec Maňa 

Námetie M.R. Štefánika 7/1 

941 45  Maňa 

V zatúpení: Ing. Igor Sádovský, starosta 

(ďalej len „vývozca“) 

IČO: 00309061 

DIČ: 2021059403 

 

II.     Predmet dohody 

 

2.1. Predmetom tejto  dohody  je  vývoz splaškových odpadových vôd zo septikov patriacich         

       k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Obce Maňa a za podmienok uvedených v tejto dohode 

      fekálnym vozidlo, do Čistiarne odpadových vôd „KAMILKA“, ZSS Maňa (ďalej „ČOV“). 

 

2.2. Predmetom vývozu  nesmú  byť  látky, ktoré  sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré sa   

       preto nesmú vypúšťať do ČOV. Sú to najmä obzvlášť škodlivé látky uvedené v Zozname  

       I, ktorý je Prílohou č. 1. zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990    

       Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a tiež látky: 

- rádioaktívne, infekčné a iné látky ohrozujúce zdravie človeka a bezpečnosť obsluhy 

ČOV,  

- látky narušujúce materiál zariadení ČOV, 

- látky ohrozujúce prevádzku ČOV alebo spôsobujúce poruchy ČOV, 

- horľavé alebo výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom alebo 

vodou tvoria výbušné, dusivé alebo otravné zmesi, 

- nezávadné látky, ktoré zmiešaním s inými látkami vyvíjajú jedovaté látky, 

- pesticídy, jedy, omamné látky a žieraviny, 

- uličné nečistoty v množstve presahujúcom 200 mg v jednom litri vody, 

- látky, ktoré obsahujú ropu a ropné deriváty. 



 

 

2.3. Typ vozidla, jeho  evidenčné  číslo,  objem  nádrže  fekálneho  vozidla  prostredníctvom  

       ktorého  bude vývozca uskutočňovať vývoz odpadových vôd do ČOV, druh odpadových    

       vôd,  bude   nahlásený  vždy   pred   uskutočnením   samotného  vývozu   zodpovedného  

       zamestnancovi ČOV. 

 

 

III. Podmienky vývozu odpadových vôd do ČOV 

 

 

3.1. Vývozca môže vyviesť odpadové vody do ČOV v množstve: 15 m³ týždenne, vypúšťanie  

       sa bude realizovať podľa pokynov zodpovedného zamestnanca ČOV. 

 

3.2. Za neoprávnený vývoz odpadových vôd do ČOV sa považuje: 

       - ak vývozca vypustí do ČOV látky, ktoré sa v zmysle bodu 2.2. tejto dohody nesmú    

         vyvážať do ČOV, 

- ak vývozca vypustí do ČOV odpadové vody vo väčšom množstve ako deklaruje. 

 

3.3. V  prípade  spôsobenia  škody   správcovi   ČOV   neoprávneným   vývozom   vývozca  

       bezodkladne  príjme  opatrenia  na  odstránenie  spôsobenej škody a zaväzuje sa znášať    

       všetky finančné dôsledky takéhoto neoprávneného vývozu. 

 

 

IV. Osobitné oprávnenia správcu ČOV 

 

                       „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa v správe ktorého je ČOV, má právo 

obmedziť, prerušiť alebo zastaviť vývoz odpadových vôd do ČOV v prípade jeho prevádzkovej 

potreby alebo porušenia povinností zo strany vývozcu. 

                                                                  

 

V. Vyhlásenie vývozcu 

 

Vývozca vyhlasuje, že:  

- bezodplatne zabezpečí jednorazové vyčistenie odkvapových žľabov kaštieľa 

- bezodplatne zabezpečí zoranie časti pozemku zariadenia na ploche cca 50 m² 

- oslobodí „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa, od dane zo stavieb v zmysle  

  platného všeobecného záväzného nariadenia obce Maňa o dani z nehnuteľností. 

 

 

VI. Osobitné ustanovenia 

 

6.1.Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2023. 

     „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa a vývozca sa dohodli, že akákoľvek zo    

     zmluvných strán môže kedykoľvek, bez udania dôvodu, od tejto dohody odstúpiť, o čom je  

     povinná písomne informovať druhého účastníka dohody 30 dní vopred. 

 

 

 

 



 

6.2. Akékoľvek zmeny v tejto dohode možno realizovať iba na základe písomnej dohody,   

      potvrdenej obidvomi účastníkmi. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi účastníkmi. 

7.2. Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise obdrží 

        každý účastník. 

7.3.  Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením v jej plnom rozsahu. 

7.4.  Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   táto  zmluva    bola   uzavretá   medzi   účastníkmi     

        spôsobilými   na  právne  úkony slobodne  a  vážne,  určite  a  zrozumiteľne a na znak  

        súhlasu ju  potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

        V Mani dňa:                                                            V Mani dňa:  

 

 

 

 

 

         _______________________                              ______________________ 

   PhDr. Iveta Vörösová                                           Ing. Igor Sádovský 

      riaditeľka  „KAMILKA“,ZSS Maňa                             starosta Obce Maňa 

  
 

 


