Všeobecné podmienky vývozu žúmp, ČOV, septikov a služieb cisterny
/ďalej len VPV/
Tieto VPV platia pre každý realizovaný vývoz žumpy, ČOV, septika a iných služieb vykonávaných
vozidlami ELITCargo s.r.o. Oravský Podzámok.
Objednávateľ akceptuje všetky body uvedené v týchto VPV a VPV platia aj bez písomného, ústneho
alebo iného potvrdenia objednávateľom služby.
1. Producent odpadu ďalej len „OBJEDNÁVATEĽ“ má v užívaní žumpu/ČOV/septik, na ktorú je
napojená nehnuteľnosť so súpisným číslom jeho trvalého/prechodného bydliska, ktorej vývoz je
predmetom objednávky a do ktorej ústia odpadové vody z predmetnej nehnuteľnosti.
2. Povinnosťou Objednávateľa je umožniť vstup Dodávateľovi na pozemok, kde sa nachádza
žumpa/ČOV/septik tak, aby malo vozidlo Dodávateľa dostatočný a bezpečný priestor na
manipuláciu, je povinný odstrániť všetky prekážky, ktoré by mohli Dodávateľovi brániť
v realizácii objednávky a taktiež je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii objednávky.
3. Dodávateľ sa zaväzuje na základe objednávky /ústnej, písomnej, e-mailovej/ vykonať pre
objednávateľa služby JEDNORÁZOVÉ pripadne PRAVIDELNÉ vyprázdnenie žumpy/ČOV/septika
uvedenej v bode 1. VPV a následnú likvidáciu odpadových vôd, za podmienok v týchto VPV a
v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na nakladanie s odpadmi.

4. Objednávateľ po realizácii nakládky cisterny potvrdí svojim podpisom Dodávateľovi, v objednávke
prípadne na inom relevantnom doklade, ktorý mu predloží pracovník Dodávateľa, že nakládka
prebehla v poriadku a nemá žiadne námietky a pripomienky k realizácii zákazky.

5. Pre účely týchto VZV sa záväzok Dodávateľa považuje za splnený okamihom vyprázdnenia
žumpy/ČOV/septika uvedenej v bode 1. VZV. Záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený až
splnením povinnosti podľa bodu 12. VZV.
6. Objednávateľ vyhlasuje, že obsah odpadových vôd nachádzajúcich sa v žumpe/ČOV/septiku
označenej v bode 1. VPV:
A) nepresahuje limity uvedené vo vyhláške č. 55/2004 Z.z.;
B) neobsahuje škodlivé látky v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.;
C) neobsahuje rádioaktívne látky, infekčné látky, látky ohrozujúce bezpečnosť obsluhy ČOV,
látky narušujúce materiál stokovej siete a technologických zariadení ČOV, obzvlášť škodlivé
látky škodiace aktivovanému kalu a vodným organizmom, pesticídy, jedy, omamné látky
a žeriaviny, ropu a ropné látky nad limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 55/2004 Z.z.,
pevný odpad, močovku a tuky vo väčšom množstve.
7. Dodávateľ je v prípade podozrenia, že odpadové vody od objednávateľa nebudú spĺňať bod 6
VPV, oprávnený požadovať od objednávateľa odber vzorky odpadových vôd z jeho
žumpy/ČOV/septiku, za účelom kontroly týchto odpadových vôd, pričom všetky náklady súvisiace
z odberom a vyhodnotením vzorky budú preúčtované objednávateľovi.

8. Dodávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie a neprevziať odpadové vody v prípade ak:
A) Existuje podozrenie, že odpadové vody nebudú spĺňať
spĺňať všetky podmienky v zmysle bodu 6
VPV,
VPV,
B) Vzorka odpadových vôd odobratá od objednávateľa nebude spĺňať všetky podmienky
uvedené v bode 6 VPV,
VPV,
C) Prevádzkové, kapacitné alebo technické pomery ČOV, kde sa odpadové vody budú
likvidovať neumožňujú likvidáciu v čistiarni odpadových vôd podľa prevádzkového
prevádzkového poriadku
čistiarne,
D) Nastanú iné dôvody.
9. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade ak nastane skutočnosť podľa 8. VPV,
objednávateľ nie je oprávnený a ani si nebude nárokovať/požadovať žiadnu náhradu škody
(vrátane nepriamej škody, nákladov, ušlého zisku alebo akýchkoľvek iných súvisiacich plnení)
a/alebo akékoľvek pokuty a/alebo sankcie a/alebo akékoľvek iné postihy voči dodávateľovi a v
plnom rozsahu súhlasí s oprávnením dodávateľa v zmysle bodu 8 VPV.
10. V prípade vzniku havarijného stavu na ČOV,
ČOV kde Dodávateľ vyvezie odpadové vody od
Objednávateľa a prípadné následky v recipiente v dôsledku dovozu a likvidácie odpadov zo
žumpy/ČOV/septika, bude všetky
všetky náklady na likvidáciu havárie hradiť objednávateľ,
objednávateľ pokiaľ sa zistí
že budú obsahovať látky uvedené v zozname zakázaných látok prípadne, že prekračuje zákonom
stanovené limity v bode 6. VPV.

11. Dodávateľ bude likvidovať Odpadové vody pre objednávateľa podľa VPV v
lehotách/termínoch/čase podľa ich dohody,
dohody a podľa možností a schopností ČOV,
ČOV kde sa odpadové
vody likvidujú a v súlade s Predpismi Čistiarne odpadových vôd kde sa likviduje. Dodávateľ si
vyhradzuje právo neakceptovať termín objednávateľa ak mu to okolnosti neumožňujú.
12. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške vyplývajúcej z aktuálne platného
cenníka zverejneného na webovej stránke dodávateľa: www.vyvoz–zumpy.sk/cennik , alebo
individuálne dohodnutej odmeny medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Za deň uskutočnenia
platby sa pre potreby týchto VPV sa považuje deň, kedy bola príslušná platená suma pripísaná na
účet Dodávateľa.
13. Cena podľa cenníka sa skladá z položiek:
A) Výkon cisterny
cisterny do 1h /nakládka, vykládka, ťahanie hadíc do 45m/
B) Kilometrovné /všetky km, ktoré vozidlo najazdí ak nie je dohodnuté inak/
C) Poplatok za likvidáciu /podľa Čistiarne kde sa odpadové vody likvidujú/
D) Každých 15 min. práce nad 1h sa účtuje zvlášť sadzbou podľa
podľa cenníka
14. Podkladom pre úhradu odmeny bude daňový doklad – Faktúra prípadne bloček z VrP,
VrP ktorý
vystaví Dodávateľ pre Objednávateľa do 7 pracovných dní od vyprázdnenia žumpy. Faktúra bude

splatná v hotovosti po výkone cisterny alebo v prípade písomnej dohody medzi Objednávateľom
a Dodávateľom do 7 dní od vystavenia daňového dokladu. V prípade, že Objednávateľ bude platiť
v hotovosti, dostane od pracovníka ELITCargo s.r.o., potvrdenie o takejto platbe.
15. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou odmeny podľa vystaveného daňového
dokladu, prináleží Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania. Týmto nie sú dotknuté iné nároky Dodávateľa voči Objednávateľovi z titulu
uvedeného omeškania, najmä nárok na náhradu škody.
16. Písomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú
z týchto VPV sa budú doručovať osobne alebo poštou,
poštou pokiaľ nie je uvedené inak. Doručenie
písomností osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením svojho mena,
dátumom doručenia a podpisom. Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na jeho
adresu uvedenú v týchto VPV; ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu,
povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň odovzdania poštovej zásielky
poštovému doručovateľovi.
Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú v deň
odmietnutia prevzatia. Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky
doručenia nastávajú aj vtedy ak sa adresát o tom nedozvie.
Ak sa zmení adresa niektorej zo dotknutých strán alebo iné kontaktné údaje uvedené
v objednávke vývozu, je táto povinná druhej dotknutej strane oznámiť v písomnej forme nové
kontaktné údaje bez zbytočného odkladu.
17. Objednávateľ a Dodávateľ sú povinní si poskytnúť navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu
a účelu týchto VPV a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinností podľa
týchto podmienok.
18. Tieto VPV sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli,
že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky,
ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho aplikácia mohla meniť (či
už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia tejto
Zmluvy.
19. Riešenie sporov:
Akékoľvek spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
Zmluvy/objednávky alebo v súvislosti so Zmluvou/Objednávkou sú Zmluvné strany povinné
bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.
dohodou
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa
Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou nevyriešia podľa 19 VPV ani do 30 kalendárnych dní odo
dňa vzniku takéhoto sporu, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán podať návrh na vyriešenie
sporu na vecne a miestne príslušnom súde.
20. Objednávateľ /producent odpadu/ a Dodávateľ /dopravca/ záväzne vyhlasujú, že sa oboznámili
s obsahom VPV a súhlasia s nimi, všetky údaje uvedené v týchto VPV sú pravdivé, ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie týchto VPV sa nepovažujú za
neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku, tieto VPV
sú ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá,
zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne oboch Zmluvných

strán a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ich za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Za
prejav súhlasu a oboznámenia sa s VPV sa považuje aj ústne, telefonické, ee-mailové a iné
potvrdenie objednávky Objednávateľom – Dodávateľovi!
21. Tieto VPV sú verejne prístupné v sídle Dodávateľa a tiež zverejnené na webovej stránke
Dodávateľa www.vyvozwww.vyvoz-zumpy.sk/dokumenty.
zumpy.sk/dokumenty. Tieto VPV nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
1.10.2015. Pokiaľ nie je v VPV uvedené inak, upravujú sa právne vzťahy zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

V Oravskom Podzámku, 15.10.2015

Kováč Ján
..........................................................
konateľ

