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Rámcová zmluva o zabezpečovaní vývozu žumpy a 

ekologickej likvidácii odpadových vôd 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(táto Zmluva o spolupráci je ďalej v texte označovaná iba ako „Zmluva“) 

 

 

Poľnohospodárske družstvo Jarok 

Sídlo:    Hlavná 622, 951 48 Jarok  

IČO:   00589942 

Zapísané v Obchodnom registri OS Nitra, odd. Dr, vložka č. 187/N 

V jeho mene:   Ing. Jozef Páleník, predseda predstavenstva 

   Jozef Juhás, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené zadávať požiadavku/objednávku na vývoz žumpy: Jozef Gála 

 

 

   

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

 

a 

 

Obec Jarok 

sídlo:   Hlavná 283 / 176, 951 48 Jarok  

IČO:   00 308 056 

v jej mene:        Stanislav Sťahel, starosta 

e-mail:   ocujarok@jarok.sk 

tel. č.:   037/ 6587 162 

kontakt pre nahlasovanie požiadavky/objednávky na vývoz žumpy:    

 

sekretariat@jarok.sk, tel. č.  0914 182 339 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

(spolu ďalej len aj ako  „zmluvné strany”)   

 

 

sa dohodli takto: 

 

 

 

Článok I  

Predmet Zmluvy  

 

1.1. Objednávateľ má záujem o zabezpečenie vývozu žumpy a ekologickú likvidáciu  

odpadových vôd (splaškov), ktoré sú produkované prevádzkou jeho administratívnej budovy 

nachádzajúcej sa na parcele reg. E parc. č. 1758/100 v k. ú. Jarok a sú zhromažďované 

v žumpe, ktorá tvorí príslušenstvo tejto administratívnej budovy.    
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1.2. Poskytovateľ je vlastníkom a prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd v Obci Jarok 

a pre obyvateľov obce ako aj právnické osoby, ktoré nie sú napojené na obecnú kanalizáciu  

zabezpečuje vývoz žúmp a následnú likvidáciu odpadových vôd v ČOV.   

 

1.3.  Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy zabezpečí na 

základe objednávok Objednávateľa vývoz žumpy z administratívnej budovy Objednávateľa 

vlastným fekálnym vozidlom Poskytovateľa s objemom 8 m3 a následne tieto odpadové vody 

– splašky ekologicky zlikviduje vo svojej čistiarni odpadových vôd.    

 

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje hradiť poplatok za vývoz a likvidáciu odpadových vôd – 

splaškov zo žumpy v súlade s ustanovením čl. III Zmluvy.  

 

 

 

Článok II  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1. Objednávateľ osvedčuje vedomosť, že v súlade s prevádzkovým a manipulačným 

poriadkom čistiarne odpadových vôd môžu byť do čistiarne zvážané len také žumpové vody, 

ktoré neobsahujú látky toxické pre kal a látky inhibujúce biologické procesy čistenia 

odpadových vôd alebo látky kumulujúce sa v kale do tej miery, že limitujú proces ďalšieho 

nakladania s ním.  

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude do odpadových vôd v žumpe vypúšťať také 

chemické látky (najmä, no nielen oleje, fenoly, riedidlá, postrekové látky a iné), ktoré 

poškodzujú životné prostredie a ktoré musia byť zneškodňované osobitným spôsobom. 

Porušenie povinnosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je dohodou zmluvných strán 

považované za závažné porušenie zmluvy a zakladá Poskytovateľovi právo na okamžité 

ukončenie Zmluvy. 

 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať pracovníkom Poskytovateľa povereným realizáciou 

vývozov všetku potrebnú súčinnosť a rešpektovať ich organizačno – technické pokyny.  

 

2.4. Poskytovateľ po doručení objednávky stanoví termín vývozu v súlade s centrálne vedenou 

evidenciou vývozov žúmp a tento bezodkladne oznámi Objednávateľovi.  

 

2.5. Poskytovateľ je povinný postupovať pri činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou.  

 

 

Článok III  

 Poplatok za vývoz žumpy a likvidáciu odpadových vôd 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude Poskytovateľovi hradiť poplatok za 

vývoz žumpy a likvidáciu odpadových vôd v zmysle aktuálneho sadzobníka Poskytovateľa 

platného v čase uskutočnenia konkrétneho vývozu.  

 

3.2. Poskytovateľ vyrúbi Objednávateľovi poplatok za vývoz žumpy a likvidáciu odpadových 

vôd v lehote do 30 dní od uskutočnenia vývozu na základe záznamu o vývoze. Takto 

vyúčtovaný poplatok je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi v lehote do 14 dní od 
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doručenia výmeru. Nesplnením zmluvnej povinnosti podľa predchádzajúcej vety vzniká 

Poskytovateľovi voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % 

z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, pričom právo na náhradu škody ostáva 

zachované v plnom rozsahu. 

 

3.3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou poplatku podľa čl. III ods. 3. 2. o viac ako 

30 dní pozastaví Poskytovateľ zabezpečovanie vývozu žumpy  a likvidáciu odpadových vôd 

až do zaplatenia všetkých splatných záväzkov Objednávateľa. 

 

  

 

Článok IV 

Trvanie zmluvy 

 

4.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom táto začne plynúť dňom nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy v zmysle osobitných predpisov. 

 

4.2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 

b) písomnou výpoveďou bez udania dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán, pričom 

výpovedná doba je dohodou zmluvných strán stanovená v trvaní 3 mesiacov a začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej 

zmluvnej strane; 

c) okamžitým ukončením Zmluvy z dôvodu závažného porušenia povinností 

Objednávateľa v súlade s ustanovením čl. II ods. 2.2. 

 

 

 

Článok V 

Doručovanie 

 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s touto Zmluvou musia byť 

doručené osobne alebo odoslané ako doporučená zásielka na adresu druhej zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

5.2. Akékoľvek oznámenie, pokyn, informácia alebo dokument, určený druhej zmluvnej 

strane, bude považovaný za doručený: 

 a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia ktorejkoľvek zmluvnej strane,  

 b) pri odoslaní doporučenou poštovou zásielkou v okamihu prevzatia zásielky 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou,   

c) na tretí pracovný deň po jej odoslaní v prípade neúspešného doručenia. 

 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia  

 

6.1. Túto Zmluvu je možné zmeniť iba so súhlasom oboch zmluvných strán v písomnej forme.  
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6.2. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi právneho poriadku 

Slovenskej republiky. 

 

6.3. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie Zmluvy. 

 

6.4. Táto Zmluva (vrátane akýchkoľvek dokumentov, na ktoré odkazuje) obsahuje celkovú 

dohodu a dohovor zmluvných strán a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, dohody 

a dohovory (ústne aj písomné) zmluvných strán v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy. 

 

6.5  Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo 

neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť 

ďalších ustanovení tejto Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo 

samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu 

nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 

uzavretím tejto Zmluvy a dotknutým ustanovením. 

 

6.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť jej zverejnením v zmysle osobitných predpisov. 

 

6.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ako účastníci tejto Zmluvy sú oprávnení konať a ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený v predpísanej forme, Zmluva bola 

spísaná podľa ich skutočnej vôle a na základe pravdivých údajov, táto Zmluva sa svojim 

obsahom alebo účelom neprieči zákonu, ani ho neobchádza. Zmluva bola nimi prečítaná, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto Zmluvy 

súčasne vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných 

podmienok a  pri podpisovaní tejto Zmluvy nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej forme. 

 

 

 

 

V Jarku, dňa 12.7.2022  V Jarku, dňa 12.7.2022 

 

 

Objednávateľ  Poskytovateľ  

 

 

 

 

_____________________________  __________________________ 

Poľnohospodárske družstvo Jarok   Obec Jarok 

Ing. Jozef Páleník v.r., predseda predstavenstva  Stanislav Sťahel v.r., starosta 

 

 

 

 

_____________________________ 

Poľnohospodárske družstvo Jarok 

Jozef Juhás v.r., člen predstavenstva 


