Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36 500 968 DIČ:2021918459 IČ DPH: SK2021918459
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 10301/P

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY LIKVIDÁCIE ODPADOVÝCH VÔD NA ČOV
Čl. I Úvodné ustanovenia

1.

2.

Tieto všeobecné obchodné podmienky likvidácie odpadových
vôd na čistiarňach odpadových vôd (ďalej len VOP) upravujú
vzájomné vzťahy medzi objednávateľom, a zhotoviteľom,
ktorým je Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,
a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, pri odvoze a likvidácii
odpadových vôd na čistiarňach odpadových vôd v správe
zhotoviteľa.
Podpísaním zmluvy, ktorá sa na tieto VOP odvoláva, sa VOP
v celom rozsahu stávajú pre zmluvné strany záväzné.

2.

Zhotoviteľ
vykoná
odber
odpadu
po
obdržaní
telefonickej/faxovej alebo e- mailovej objednávky a dohode
s príslušným zamestnancom zhotoviteľa na termíne jej
realizácie. V prípade, že zhotoviteľ nebude môcť uskutočniť
odber odpadových vôd na základe objednávky objednávateľa
z dôvodu technickej poruchy vozidiel alebo z iných vážnych
prevádzkových dôvodov, bude o tejto skutočnosti informovať
objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ je oprávnený odmietnuť plnenie predmetu zmluvy
v prípade opráv a rekonštrukcií ČOV, pri obmedzení alebo
prerušení chodu ČOV z prevádzkových dôvodov, pri
haváriách a mimoriadnych situáciách, živelných pohromách
a ďalších objektívnych skutočnostiach, ktoré znemožňujú
vykonanie likvidácie na ČOV. O nemožnosti likvidovať odpad
v zmysle tohto bodu bude zhotoviteľ po objednaní informovať
objednávateľa. Zmluvné strany sa môžu v takýchto prípadoch
dohodnúť na likvidácii odpadových vôd na iných ČOV
zhotoviteľa.

4.

Zoznam látok, ktoré nesmú byť vypustené do ČOV:
•
rádioaktívne a infekčné látky
•
látky narúšajúce materiál technológie a ohrozujúce
prevádzku ČOV
•
horľavé a výbušné látky, pesticídy, jedy, omamné látky a
žieraviny
•
soli použité v období zimnej prevádzky / max. 300 mg/l /
•
látky, ktoré zmiešaním vytvárajú látky jedovaté, výbušné,
dusivé a otravné
•
močovka

5.

Vypúšťanie odpadových vôd na určenom mieste je
objednávateľ povinný oznámiť obsluhe ČOV vopred a
likvidácia môže začať až po súhlase obsluhy ČOV.

6.

Množstvo a kvalita odpadových vôd bude evidovaná na ČOV
v evidenčnom zázname. Objednávateľ odoberie v priebehu
vypúšťania odpadových vôd kontrolnú vzorku do plastovej
fľaše a odovzdá ju obsluhe ČOV. Zhotoviteľ si vyhradzuje
právo na kontrolný rozbor privážaných odpadových vôd.
Odber vzoriek odpadu a analýza vzoriek odpadových vôd
budú vykonané na náklady objednávateľa podľa aktuálneho
cenníka zhotoviteľa.

7.

V prípade likvidácie odpadových vôd na ČOV vozidlami
objednávateľa tento splnomocňuje obsluhu vozidla na podpis
evidenčného listu o množstve a kvalite privážaných
odpadových vôd na ČOV, pričom predmetný zápis bude slúžiť
na účely fakturácie v zmysle zmluvy.

8.

V prípade odberu a likvidácie odpadových vôd vozidlami
zhotoviteľa sa objednávateľ zaväzuje k odberu odpadových
vôd zo zariadenia objednávateľa zabezpečiť účasť
zodpovednej osoby. Zmluvné strany sa dohodli, že osoba,
ktorá v mene objednávateľa podpíše záznam o odbere
odpadových vôd, je na predmetný právny úkon oprávnená.
Podpísaný záznam bude podkladom na účely fakturácie
v zmysle tejto zmluvy.

9.

Kvalita privážaných odpadových vôd – maximálne
koncentračné hodnoty likvidovaných odpadových vôd,
v prípade že v písomnej zmluve nie sú stranami dohodnuté iné
hodnoty:

Čl. II Vymedzenie základných pojmov

1.

2.

3.

4.

Zmluva – Zmluva o likvidácii odpadových vôd uzatvorená
medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Ustanovenia zmluvy
majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP.
Odpadové vody – sú odpadové vody, kaly z čistenia
odpadových vôd a iné druhy odpadov, ktoré si strany
v písomnej zmluve dohodli ako predmet likvidácie.
ČOV – čistiareň odpadových vôd, zariadenie ktoré
prevádzkuje zhotoviteľ a kde dochádza k likvidácii
odpadových vôd prevzatých od objednávateľa.
Cenník – cenník výkonov zhotoviteľa, zverejnený na webe
www.pvpsas.sk. Cenník obsahuje jednotlivé jednotkové
zložky ceny za odvoz odpadu vozidlami zhotoviteľa, cenu za
manipuláciu s odpadom, cenu za zneškodnenie odpadu
a ostatné
s predmetnom
zmluvy
súvisiace
plnenia.
Podpísaním písomnej zmluvy odvolávajúcej sa na tieto VOP
sa aktuálny cenník v čase uskutočnenia služby stávam pre
objednávateľa
záväzným,
a je
na
zodpovednosti
objednávateľa, aby sa pred každou čiastkovou objednávkou
informoval o aktuálnej výške ceny jednotlivých úkonov
zhotoviteľa. Dodávateľ je oprávnený zmeniť cenník, pričom
postupuje rovnakým spôsobom ako pri zmene VOP. Nový
Cenník nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na
webovom sídle dodávateľa.
Čl. III Ochrana osobných údajov

3.

Nakoľko v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) zhotoviteľ ako
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje objednávateľov ako
dotknutých osôb, prevádzkovateľ za účelom splnenia
povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 13 a 14 GDPR
informuje
objednávateľov
o rozsahu
a podmienkach
spracúvania ich osobných údajov v Prílohe č. 1 týchto VOP:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči odberateľom
Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP a na jej
zmeny sa príslušné ustanovenia o zmene VOP.

Čl. IV Všeobecné podmienky likvidácie

1.

Objednávateľ zabezpečí odber a prepravu odpadových vôd
vlastnými prostriedkami, alebo činnosti objedná u zhotoviteľa.
V prípade výkonu odberu a prepravy vlastnými prostriedkami
je objednávateľ povinný vopred telefonicky oznámiť
zhotoviteľovi čas a predpokladaný objem odpadových vôd
a oboznámiť sa s možnými výlukami.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY LIKVIDÁCIE ODPADOVÝCH VÔD NA ČOV
Kaly
pH.....................................5 - 9.................... -

výpovede druhej strane. Každá zmluvná strana môže odstúpiť
od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou
zmluvnou stranou.

max. celková sušina............5....................... %
Ak sa pri vizuálnej kontrole dovezeného kalu

2.

Pokiaľ by niektoré ustanovenia VOP boli úplne alebo
čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr,
nebude tým platnosť ostatných ustanovení VOP dotknutá.
Podpisom Zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce
ústne a písomné dojednania týkajúce sa predmetu tejto
Zmluvy.

3.

Dodávateľ doručuje odberateľom všetky písomnosti
prostredníctvom poštového podniku na adresu uvedenú
v zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch
od jej odoslania, aj keď ju odberateľ neprečítal. Na prijímanie
písomností, doručovanie písomností do vlastných rúk,
doručovanie písomností inak ako do vlastných rúk a odopretie
prijatia písomností sa primerane použijú ust. §§ 109 až 113
zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku.

4.

Na právne vzťahy osobitne neupravené v zmluve a v týchto
VOP sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, 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 platnom znení. Ak je objednávateľom fyzická osoba
(nepodnikateľ), vzťahujú sa na ňu ustanovenia Občianskeho
zákonníka.

5.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom
o zmenách VOP zhotoviteľ bezodkladne informuje
objednávateľa na svojej internetovej stránke www.pvpsas.sk s
uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú
účinnosť.

6.

Tieto VOP boli dodávateľom schválené dňa 17.09.2019
s účinnosťou od 17.09.2019. Nadobudnutím účinnosti nových
VOP sa rušia predchádzajúce VOP.

zistia abnormálne senzorické a farebné vlastnosti
ďalej sa stanovia ukazovatele:
max. CHSK .................3000.......................... mg/l
max. N- NH4 .................200......................... mg/l
max. P celk .......................40......................... mg/l
max. N celk .....................280......................... mg/l
Žumpa
max. BSK5 .....................900.........................
max. CHSKCr ..............2000...........................
max. NL ......................1000.........................
max. RL ......................1000..........................
max. NEL .......................5............................

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

10. V prípade porušenia kvality privážaných odpadových vôd sa
objednávateľ zaväzuje k
uhradeniu škôd a zvýšených
nákladov vzniknutých v dôsledku jeho činnosti v zmysle
aktuálneho cenníka.
11. Ak odpadové vody nespĺňajú požiadavku podľa čl. IV bod 9,
zhotoviteľ ich na likvidáciu neprevezme, alebo vykoná
zvýšenú fakturáciu úmerne k prekročeniu limitu, stanovenú
v cenníku.
Čl. V. Cena a fakturačné podmienky

1.

Cena za predmet likvidácie odpadových vôd bude vypočítaná
v zmysle aktuálneho cenníka zhotoviteľa.

2.

Podkladom pre zaplatenie ceny predmetu zmluvy je faktúra.
Faktúra je splatná v lehote do 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený pri
omeškaní objednávateľa s platením faktúry požadovať od
objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

3.

Zhotoviteľ je oprávnený jednostranne zmeniť cenu predmetu
zmluvy, a to zverejnením nového cenového výmeru na svojom
webovom sídle. Fakturácia za služby bude vykonaná v súlade
s aktuálnym cenovým výmerom zhotoviteľa zverejneným na
webovom
sídle
zhotoviteľa
www.pvpsas.sk, s
čím
objednávateľ výslovne súhlasí.

4.

Faktúra bude vystavená po vykonaní každého čiastkového
predmetu zmluvy (vývozu/likvidácie). V prípade opakovaného
plnenia v tom istom mesiaci bude fakturácia vykonávaná 2x
mesačne. Pri nezaplatení faktúry riadne a včas je zhotoviteľ
oprávnený odmietnuť ďalšie plnenia v zmysle uzatvorenej
zmluvy.
Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť
dňom uvedeným v zmluve. Zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú. Zmluvný vzťah môže byť ukončený písomnou
dohodou zmluvných strán. V čase trvania zmluvného vzťahu
každá zmluvná strana môže zmluvu písomne vypovedať aj bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení

