
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PREDBEŽNÝCH MIMORIADNYCH 
ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV PRE OPRAVY VEREJNEJ KANALIZÁCIE A 

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD 
(ďalej aj ako „ZMLUVA") 

POSKYTOVATEĽ 1/: 

Sídlo: 
·IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Štatutár: 

POSKYTOVATEĽ 2/: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Štatutár: 

POSKYTOVATEĽ 3/: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
štatutár: 

POSKYTOVATEĽ4/: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Štatutár: 

a 

PRIJÍMATEĽ: 

Sídlo: 
IČO: 
IČDPH: 
Číslo účtu: 
Štatutári: 

Obec Závod 

Sokolská 243, 908 72 Závod 
00 310 158 
2020380131 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
Ing. Peter Vrablec, starosta obce 

Obec Gajary 

Hlavná č. 67, 900 61 Gajary 
00 304 743 
2020643603 
SK88 5600 0000 0032 1430 7001 
Bc. Ing. Martin Rybecký, starosta obce 

Obec Veľké Leváre 

Štefánikova 747,908 73 Veľké Leváre 
00 310 115 
2021039878 
SK83 5600 0000 0033 1082 5001 
Ing. Richard Nimsch, starosta obce 

Obec Malé Leváre 

Malé Leváre 177,908 74 Malé Leváre 
00 309 711 
2021049536 
SK57 5600 0000 0032 8922 9001 
Adrian Pernecký, starosta obce 

(POSKYTOVATEĽ 1/, POSKYTOVATEĽ 2/, POSKYTOVATEĽ 3/ a POSKYTOVATEĽ 4/ spolu ďalej aj ako 
,,POSKYTOVATELIA" a každý jednotlivo aj ako „POSKYTOVATEĽ") 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie 

Hlavná 67/105, 900 61 Gajary 
36 067 725 
SK 2021776174 
SK66 5600 0000 0032 2742 8005 
Ing. Boris Soukup, Adrian Pernecký, Ing. Peter Vrablec 

(POSKYTOVATELIA a PRIJÍMATEĽ spolu ďalej aj ako „ZMLUVNÉ STRANY ' a každý jednotlivo aj ako 
,,ZMLUVNÁ STRANA") 



l 
uzatvárajú 

túto ZMLUVU, ktorou si na základe vzájomnej dohody ZMLUVNÉ STRANY upravujú predovšetkým podmienky 
poskytnutia mimoriadnych účelových príspevkov za účelom zabezpečenia financovania opráv, ktoré 
v dôsledku havarijných situácií vznikli alebo vzniknú na verejnej kanalizácii alebo čistiarni odpadových vôd 
vo vlastníctve a prevádzke PRIJÍMATEĽA, a ktorú využívajú P0SKYľ0VATELIA a ich obyvatelia. 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 PRIJÍMATEĽje záujmovým združením právnických osôb (obcí), ktoré bolo založené zakladateľskou 
zmluvou zo dňa 15.03.2000 (ďalej aj ako „ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA") za účelom ochrany 
oprávnených záujmov členov združenia v oblasti zlepšovania a skvalitňovania podmienok 
životného prostredia v tomto združení združených obcí, a to najmä prostredníctvom vybudovania 
verejnej kanalizácie a dobudovania čistiarne odpadových vôd. 

1.2 PRIJÍMATEĽ je zároveň prevádzkovateľom a vlastníkom verejnej kanalizácie, ktorá slúži na 
hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúce neškodný príjem, odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie obyvateľmi P0SKYľ0VATEĽ0V ako 
producentmi odpadových vôd. Za týmto účelom je využívaná aj dobudovaná čistiareň odpadových 
vôd. 

1.3 P0SKYľ0VATELIA sú obcami, ktoré na základe ZAKLADATEĽSKEJ ZMLUVY a stanov PRIJÍMATEĽA 
spolupracujú vzájomne v rámci regiónu Pomoravia na jeho rozvoji, a to najmä v oblasti zlepšovania 
a skvalitňovania podmienok životného prostredia. 

1.4 P0SKYľ0VATELIA sú zároveň subjektami, ktoré v zmysle ustanovenia § 36 ods. 7 písm. 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 (ďalej aj ako „ZÁKON o VEREJNÝCH 
KANALIZÁCIÁCH") zabezpečujú podmienky na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou od obyvateľov obcí, respektíve ďalších osôb žijúcich na dotknutých 
územiach. NapÍňanie úloh vo verejnom záujme na úseku odpadových vôd zabezpečujú 
P0SKYľ0VATELIA prostredníctvom činnosti PRIJÍMATEĽA. 

1.5 ZMLUVNÉ STRANY si uvedomujú, že v rámci využívania a údržby verejnej kanalizácii a čistiarne 
odpadových vôd dochádza z času na čas k rôznym poruchám, výpadkom a haváriám, ktoré je 
nevyhnutné riešiť a zabezpečovať ich odbornú opravu (opravy verejnej kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd ďalej aj ako „OPRAVY''). 

1.6 Vykonávanie OPRÁV si v súčasnej dobe vyžaduje vynakladanie finančných prostriedkov zo strany 
P0SKYľ0VATEĽ0V. Zároveň majú ZMLUVNÉ STRANY záujem o nastavenie pravidiel pre trvalé a 
udržateľné financovanie činnosti PRIJÍMATEĽA, ktoré si však vyžaduje vzájomné rokovania medzi 
P0SKYľ0VATEĽMI a prípravu súvisiacich podkladov (súhrn písomností, dohôd a zmluvnej či inej 
dokumentácie prijatej za účelom nastavenia vzťahov ďalej aj ako „PIÁN"). 

1.7 Nakoľko v súčasnej dobe existuje potreba vykonania OPRÁV, s vykonaním ktorých nie je možné 
čakať až do prijatia PLÁNU, ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli na dočasnom režime poskytovania 
príspevkov určených na financovanie OPRÁV prostredníctvom práv a povinností vymedzených 
v tejto ZMLUVE. ZMLUVNÉ STRANY sa zároveň dohodli aj na spôsobe ako príspevky, ktoré budú 
uhradené na základe tejto ZMLUVY budú následne po prijatí PLÁNU vzájomne vysporiadané. 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto ZMLUVY je (i) záväzok P0SKYľ0VATEĽ0V poskytnúť za podmienok dohodnutých 
medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI v ustanovení článku 3. tejto ZMLUVY mimoriadne účelové príspevky na 
výkon OPRÁV, ďalej (ii) záväzok PRIJÍMATEĽA zabezpečiť riadne a úplné odstránenie poruchy 
a havarijnej situácie (ďalej aj ako „HAVARIJNÁ SITUÁCIA" ako situácia, ktorá sa má odstrániť 
zrealizovaním OPRAVY) a použiť peňažné prostriedky získané na základe tejto ZMLUVY výhradne na 
OPRAVU a (iii) záväzok ZMLUVNÝCH STRÁN vykonať podľa článku 4. tejto ZMLUVY vyúčtovanie 
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mimoriadnych účelových príspevkov po prijatí PLÁNU. 

3. POSKYľOV ANIE MIMORIADNEHO ÚČELOVÉHO PRÍSPEVKU 

3.1 ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že mimoriadny účelový príspevok bude pre potreby vykonania OPRÁV 
vyplácaný nasledujúcim spôsobom: 

3.1.1 PRIJÍMATEĽ oznámi POSKYľOVATEĽOM vznik HAVARIJNEJ SITUÁCIE spolu s jej opisom (najmä 
charakter, miesto, rozsah) a predpokladanými nákladmi na jej odstránenie. Za účelom 
vykonania OPRAVY zabezpečí PRIJÍMATEĽ objednávku na vykonanie OPRAVY adresovanú 
odborne spôsobilej osobe (dodávate!' - právnická alebo fyzická osoba oprávnená v zmysle 
platnej a účinnej právnej úpravy na realizáciu a dodávku plnenia potrebného na odstránenie 
HAVARIJNEJ SITUÁCIE). PRIJÍMATEĽ zabezpečí, aby cena za vykonanie OPRAVY bola primeraná 
rozsahu HAVARIJNEJ SITUÁCIE; 

3.1.2 PRIJÍMATEĽ po vystavení daňového dokladu (faktúry) dodávateľom vyzve PosKYrOVATEĽOV na 
úhradu OPRAVY v lehote určenej PRIJÍMATEĽOM a to tak, aby bola dodržaná lehota splatnosti 
daňového dokladu; 

3.1.3 POSKYľOVATEĽ 1/ uhradí peňažnú čiastku v rozsahu 48% celkovej sumy OPRAVY; 

3.1.4 PosKYrOVATEĽ 2/ uhradí peňažnú čiastku v rozsahu 5% celkovej sumy OPRAVY; 

3.1.5 POSKYľOVATEĽ 3/ uhradí peňažnú čiastku v rozsahu 32% celkovej sumy OPRAVY; 

3.1.6 POSKYrOVATEĽ4/ uhradí peňažnú čiastku v rozsahu 15% celkovej sumy OPRAVY; 

3.1.7 Peňažné čiastky uhradené PosKYrOVATEĽMI predstavujú mimoriadny účelový príspevok 
( ďalej aj ako „MIMORIADNY ÚČELOVÝ PRÍSPEVOK"). 

3.2 V prípade, že ktorýkoľvek z POSKYľOVATEĽOV poruší svoju povinnosť v zmysle ustanovenia odsekov 
3.1 tohto článku ZMLUVY riadne a včas uhradiť na bankový účet PRIJÍMATEĽA stanovenú časť 
MIMORIADNEHO ÚČELOVÉHO PRÍSPEVKU, vzniká PRIJÍMATEĽOVI nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto euro). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, 
že nárok na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti stanovenej v ustanoveniach odseku 
3.1 tohto článku ZMLUVY nie je dotknutý. Zároveň úhrada zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho 
bodu nezbavuje POSKYľOVATEĽA povinnosti uhradiť stanovenú časť MIMORIADNEHO ÚČELOVÉHO 
PRÍSPEVKU. 

3.3 PRIJÍMATEĽ je oprávnený využiť MIMORIADNY ÚČELOVÝ PRÍSPEVOK výhradne na úhradu OPRAVY. 

3-4 PRIJÍMATEĽ postupuje pri zabezpečení OPRAVY tak, aby dochádzalo k účelnému nakladaniu 
s majetkom PRIJÍMATEĽA a s MIMORIADNYM ÚČELOVÝM PRÍSPEVKOM. 

3.5 Ak po úhrade MIMORIADNEHO ÚČELOVÉHO PRÍSPEVKU vznikne PRIJÍMATEĽOVI nárok na zľavu z ceny 
OPRAVY alebo mu vznikne nárok na vrátenie akéhokoľvek peňažného plnenia poskytnutého ako 
odplata za vykonanie OPRAVY, je PRIJÍMATEĽ povinný tieto peňažné nároky u povinnej osoby 
vymáhať a takto vymoženú peňažnú sumu následne najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní 
od jej vymoženia rozdeliť podľa pomeru uvedeného v odseku 3.1 tejto ZMLUVY a poukázať na 
bankové účty tých POSKYľOVATEĽOV, ktorí si splnili svoju povinnosť podľa odseku 3.1 tejto ZMLUVY. 

3.6 ZMLUVNÉ STRANY sa dohodli, že budú v zmysle tohto článku 3. postupovať aj v prípade náhrady 
škody, ktorá bola spôsobená HAVARIJNOU SITUÁCIOU tretím osobám, pokiaľ sa v danom prípade 
ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak. 

4. VZÁJOMNÉ VYSPORIADANIE UHRADENÝCH MIMORIADNYCH PRÍSPEVKOV 

4.1 ZMLUVNÉ STRANY zhodne prehlasujú, že po prijatí PLÁNU budú za účelom vysporiadania 
MIMORIADNYCH ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV uhradených na OPRAVY postupovať nasledovne: 

4.1.1 PRIJÍMATEĽ do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní po prijatí PLÁNU pripraví prehľad 
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všetkých uhradených aj neuhradených mimoriadnych účelových príspevkov a tento zašle 
jednotlivým P0SKYľ0VATEĽ0M (ďalej ako „VYÚČTOVANIE"); 

4.1.2 Vo VYÚČTOVANÍ PRIJÍMATEĽ postupuje podľa spôsobu vysporiadania MIMORIADNEHO 
ÚČELOVÉHO PRÍSPEVKU tak, ako ho stanoví PLÁN ; 

4.1.3 Ak podľa VYÚČTOVANIA súhrnná hodnota uhradených MIMORIADNYCH ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV 
je v prípade konkrétneho P0SKYľ0VATEĽA nižšia ako suma, ktorá bola určená vo VYÚČTOVANÍ, 
vznikne P0SKYľ0VATEĽ0VI povinnosť na úhradu tohto rozdielu na účet PRIJÍMATEĽA a to 
v lehote 30 (slovom: tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia VYÚČTOVANIA. V prípade ak 
P0SKYľ0VATEĽ poruší svoju povinnosť uhradiť zistený rozdiel, je Poskytovateľ povinný 
uhradiť PRIJÍMATEĽOVI za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy 
rozdielu; 

4.1.4 Ak podľa VYÚČTOVANIA súhrnná hodnota uhradených MIMORIADNYCH ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV 
prevyšuje v prípade konkrétneho P0SKYľ0VATEĽA sumu, ktorá bola určená vo VYÚČTOVANÍ, 
vznikne P0SKYľ0VATEĽ0VI právo na úhradu tohto rozdielu. Rozdiel určený VO VYÚČTOVANÍ 
nebude danému P0SKYľ0VATEĽ0VI uhradený skôr, ako si P0SKYľ0VATELIA podľa bodu 4.1.3 
splnia svoju povinnosť úhrady určeného rozdielu. 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 ZMLUVNÉ STRANY zhodne prehlasujú, že si ZMLUVU prečítali, jej ustanoveniam porozumeli čo do 
rozsahu i obsahu, ten vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpísali prostredníctvom svojich riadne oprávnených zástupcov ako právne záväzné dojednanie. 

5.2 Táto ZMLUVA sa uzatvára na dobu do prijatia PLÁNU. Prijatím PLÁNU ostávajú povinnosti 
vysporiadania ZMLUVNÝCH STRÁN podľa článku 4. naďalej zachované, pokiaľ PLÁN neurčí inak. 

5.3 ZMLUVA je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo 
ZMLUVNÝCH STRÁN. 

5-4 Pokiaľ nebolo v tejto ZMLUVE dohodnuté inak, právne vzťahy a v ich rámci vzniknuté práva 
a povinnosti ZMLUVNÝCH STRÁN sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5.5 Túto ZMLUVU možno meniť a dopÍňať alebo ukončiť pred lehotou podľa odseku 4.2 vyššie len 
písomne a po vzájomnej dohode ZMLUVNÝCH STRÁN. 

5.6 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie tejto ZMLUVY stane neplatné, prípadne bude označené 
súdom za nedostatočne určité alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť 
ostatných ustanovení ZMLUVY, pričom ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú takúto neplatnosť, 
nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť prostredníctvom uzatvorenia dodatku k tejto 
ZMLUVE, a to spôsobom, ktorý neohrozí dosiahnutie účelu tejto ZMLUVY. 

5.7 ZMLUVA nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu ZMLUVNÝMI STRANAMI. 

*Nasleduje podpisová strana na nasledujúcej str. 5. * 
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PODPISOVÁ STRANA 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PREDBEŽNÝCH MIMORIADNYCH 
ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV PRE OPRAVY VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

A ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD 

POSKYľOVATEĽ 1/: POSKYI'OVATEĽ 2/: 

V Závode, dňa 21.10.2020 
1 

hec Závod 
Ing. Peter Vra 
starosta obce 

Obec Gajary 
Bc. Ing. Martin Rybecký, 
starosta obce 

POSKYI'OVATEĽ 3/: 

V Závode, dňa 21.10.2020 

POSKYI'OVATEĽ 4/: 
~ 

1,<závode, dňa 21.10.2 o 

Obec Veľké Leváre 
Ing. Richard Nimsch 
starosta obce 

PRIJÍMATRT'.: 

V Závode, 

VZá 

Obec 

PRIJÍMATEĽ: 

/ 
/ 

Združenie obe{ Enfiropark Pot}'oravi-;-- 
Ing. Boris Soukup ;/ 

PRIJÍMATEĽ: 

= ie 086 Enviropark Pomoravie 
drian Pernecký 

V Závode, dňa 21.10.2020 

Združen 

/ 
zdf'užť 
Ing. Pet. 

rvie 
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