ZMLUV A O REFUNDÁCII NÁKLADOV
NA ČISTENIE ODPADOVÝCH VÓD
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Táto Zmluva o refundácii nákladov na čistenie odpadových vód (ďalej len „Zmluva") bola uzatvorená
doleuvedeného dňa medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaná v:
Za ktorú konajú:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika
35 850 370
2020263432
SK2020263432
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda predstavenstva
Ing. František Sobota, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC kód:

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK07 0200 0000 0000 0100 4062
SUBASKBX

1.

(ďalej len „Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s." alebo „Prevádzkovatel'")
a

2.

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Za ktoré koná:

Mesto Šaštín - Stráže
Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže, Slovenská republika
00310069
2021049580
Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC kód:

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK35 0200 0000 0000 0082 8182
SUBASKBX

(ďalej len „Mesto Šaštín - Stráže" alebo „Objednávatel"')
(Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s./Prevádzkovatel' a Mesto Šaštín - Stráže/Objednávatel' ďalej
jednotlivo ako „zmluvná strana" a spoločne ako „zmluvné strany")
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Mesto Šaštín - Stráže na strane objednávatel'a a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na strane
vykonávatel'a/prevádzkovatel'a uzatvorili Zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na
kanalizačnej sieti č. ZOP 28/1010/2004 BYS zo dňa 27.09.2004 v znení dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2014,
predmetom ktorej bol/je závazok Prevádzkovatel'a zabezpečit' odborný výkon prevádzky verejnej
kanalizácie vrátane čistiame odpadových vód (ďalej aj ako „ČOV") za účelom hromadného odvádzania
a čistenia komunálnych odpadových vód z pripojených odberných miest producentov odpadových vód
na území Mesta Šaštín - Stráže; vlastníkom verejnej kanalizácie vrátane ČOV je Objednávatel'. Cena za
výkon prevádzky verejnej kanalizácie Prevádzkovatel'om bola zmluvnými stranami určená ako súčet
úhrad za odvádzanie odpadových vód (stočného), ktoré Prevádzkovatel' účtuje priamo producentom,
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prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode inforrnácií) v znení
neskorších predpisov, Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu štatutámym orgánom/zástupcom
poslednej zmluvnej strany a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a § 47a ods. 1
zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník").
3.2 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.
3.3 Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokol'vek dóvodu neplatným,
neúčinným alebo nevykonatel'ným, nie je tým dotknutá platnost', účinnost' alebo vykonatel'nosť
ostatných ustanovení Zmluvy, pokial' z povahy neplatného, neúčinného alebo nevykonatel'ného
ustanovenia Zmluvy, alebo z jeho obsahu, alebo z okolností, za ktorých bolo dojednané, nevyplýva, že
takéto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy; v tomto prípade sa stáva neplatným,
neúčinným alebo nevykonatel'ným aj každé dotknuté ustanovenie Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazujú
bez zbytočného odkladu nahradit' neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né ustanovenie novým
ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu účelu póvodného ustanovenia. Do tohto času
platí zodpovedajúca úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník") a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky,
ktorá sa najviac približuje hospodárskemu účelu, ktorý zmluvné strany dojednaním povodného
ustanovenia Zmluvy sledovali.
3.4 Akékol'vek zmeny a doplnenia Zmluvy možno vykonat' len na základe dohody zmluvných strán, tieto
vyžadujú písomnú formu a budú vykonané formou očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných
štatutámym orgánorn/zástupcom obidvoch zmluvných strán. Úkony smerujúce ku skončeniu Zmluvy
musia byť vykonané vždy písomne a musia byť doručené druhej zmluvnej strane.
3.5 Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo
Zmluvy alebo súvisiace s plnením Zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, inak príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
3.6 Všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením, sa
budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmiemom riešení
sporu, poškodená zmluvná strana jej oprávnená uplatnit' svoje právo podaním žaloby pred vecne a
miestne príslušným súdom Sloven�kej republiky podl'a osobitného právneho predpisu.
3.7 Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch vyhotoveniach, s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží <lve vyhotovenia Zmluvy.
3.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spósobilé na právne úkony, Zmluvu si pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, že táto vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vól'u zbavenú akýchkol'vek omylov, a nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom nižšie.
V Bratislave, dňa
Prevádzkovatel'

V Bratislave, dňa [)f. Pf· ůjf
Objednávatel'

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA
predseda predsravenstva

Mesto Šaštín -Stráže
Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. František Sobota
podpredseda predstavenstva
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