
VGOLIA P " ' 0 0 3 č. 50 k obchodnej zmluve č. 306200041 
VODA 

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

A) Dodávateľ: 

B) Odberateľ: 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený: Ing. Želmíra Obertová, vedúca Zákazníckeho centra Prievidza 

podľa oprávnenia č. 14 Podpisového poriadku StVPS a.s. 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v B. Bystrici, Odd. Sa, VI. č. 840/S 
IČO: 36 644 030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK2022102236 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100 

VÚB banka, a.s., pobočka Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200 
Komerční banka, a.s., Bratislava, číslo účtu: 107-0118610277/8100 

Kontaktná adresa: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica 
Zákaznícke centrum Prievidza, V . Clementisa 52, 971 55 Prievidza 

(ďalej len dodávateľ) 
Mesto Prievidza 

so sídlom: Námestie Slobody 14 
971 01 Prievidza 

Zastúpený: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 00318442 DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: 000000-0016626382/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. 

Adresa pre poštový styk: Mesto Prievidza podateľňa: Mestský úrad , Námestie Slobody 14, 971 01 Prievidza 

(ďalej len odberateľ) 

uzatvárajú 

v zmysle Článku XII. odst. 5 Obchodných podmienok o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd zo dňa 
16.7.2010 s účinnosťou od 5.2.2013 

Dohodu o vytvorení prílohy č. 50 k obchodnej zmluve č. 306200041 v plnom rozsahu nasledovne: 

Stav vodomeru k dátumu: 5.2.2013 170 m3 

Príloha č. 50 k Zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č . : 306200041 

Údaje pre dodávku vody 

1. 

2. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č.: 30006-05860-0 
Názov objektu/charakter objektu: Opatrovateľské centrum 
Adresa objektu: Mariánska 17, Prievidza 
Množstvo dodanej vody sa určuje vodomerom 07032319 - číslo vodomeru pri uzatvorení zmluvy 
Hlavný vodomer je osadený: šachta / inde 
Odberateľ má priradený fakturačný a odpočtový cyklus: 3 mesiace 
Odpočty vodomeru vykonáva dodávateľ 1 x za dohodnuté dodávkové obdobie. 
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Pokračovanie prílohy č. 50 k obchodnej zmluve č. 306200041 

Údaje pre odvádzanie odpadových vôd 

1. Dodávateľ sa zaväzuje odvádzať odpadové vody z nasledovného odberného miesta č.:30006-05860-0 
2. Technické údaje: Mariánska 17, Prievidza 

Názov / charakter objektu alebo prevádzky : Opatrovateľské centrum 
Odberateľ má priradený fakturačný a odpočtový cyklus: 3 mesiace 

3. Spôsob zistenia množstva a prietoku vypúšťaných odpadových vôd: a) vodomer 

4. Predmet plnenia je určený koncentračnými a bilančnými limitnými hodnotami. 

5- Odberateľ je oprávnený vypustiť do verejnej kanalizácie len také odpadové vody, ktoré neprekročia nasledovné maximálne 
koncentračné a bilančné limity : 

Ukazovateľ znečistenia 
Koncentračný limit Bilančný limit 

Ukazovateľ znečistenia 
priem, mg/l max. mg/l kg/deň t/rok 

BSK5 300 1000 

C H S K 500 2000 

N L 300 2000 

N E L (Ropa a ropné produkty) 5 5 

Extrahovateľné látky 20 50 

N - NH4+ 30 40 

8 15 

pH: v rozmedzí od 6,5 - 8,5 

6. Miesto napojenia producenta na verejnú kanalizáciu : revízna šachta 

7. Miesto odberu vzoriek odpadovej vody : revízna šachta 

8. Druh vzorky: zlievaná 

9. Početnosť odberov a intervaly odberu vzoriek : 4 x ročne 

10. Platnosť koncentračných a bilančných limitov : 

11. Ďalšie dohodnuté podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie : 

V Prievidzi, 18.2.2013 

za dodávateľa: 

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ 
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. ľ/1 / 

zákaznícke centrum / / f 
V. Clementisa 52 © U j 
971.55..Pjie.vidza / 

Ing. Želmíra Obertová, vedúca Zákazníckeho centra Prievidza 

JJIM 
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