
Zmluva o dielo č . . ~ . l 2008 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito 
zmluvnými stranami: 

Zhotovitel': 
názov: 
sídlo: 
číslo účtu: 

IČO : 
DIČ: 
Oprávnenie: 

Ján Juhász, súkromný podnikateľ 

~ 
43 087 825 
1020888440 

Nie je platcom DPH. 

Objednávateľ: 

názov : 
sídlo: 
zastúpený: 
číslo účtu : 

IČO: 

a 

Obec VOJANY 
Obecný úrad, 076 72 Vojany 
štefan Czinke, starosta obce 
3024622/0200 
332127 

Čl. l. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je údržba kanalizačných prípojok a domových čistiarní 

odpadových vôd značky BIOCLAR (ďalej len DČOV) v k.ú. Vojany 
v celkovom počte 191 kusov a zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti. Presné 
označenie druhu predmetu zmluvy a jeho miesta je uvedené v prílohe číslo : 1 
tejto zmluvy. 

2. Údržba kanalizačných prípojok a domových čistiarni odpadových vôd bude 
pozostávať najmä z nasledovných činností zhotoviteľa: 

a) vizuálna kontrola funkčnosti všetkých 191 kusov DČOV minimálne jedenkrát 
za 45 dní, 

b) predkladanie písomného hlásenia o vizuálnej kontrole a stave všetkých 
DČOV minimálne jedenkrát za 50 dní, 

c) demontáž krytov, 
d) odkalovanie nádrže čističky - príprava čističky na prečistenie s vytiahnutím 

kalu a vody, 
e) vyčistenie samotnej čističky - prečistenie kefou steny nádrže a vypláchnutie 

vodou, 
f) vyčistenie nátokového koša (lapač hrubých nečistôt) - odstránenie hrubých 

nečistôt a usadenín, vypláchnutie vodou, príprava kalu k likvidácii, 
g) kontrola a prečistenie mamutkových čerpadiel , 

h) kontrola a prečistenie potrubí od rozdeľovača vzduchu k mamutkovým 
čepadlám a separačnej zóny- prebublávanie, 

= 



i) vykonanie údržby dúchadla- prečistenie filtrov, 
j) montáž krytov, nastavenie a zladenie riadiaceho systému DČOV vrátane 

s uvedením do prevádzky, 
k) odstránenie porúch na ktoré sa nevzťahuje záruka do 5 dní odo dňa 

nahlásenia. 

Čl. ll. Cena diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za predmet zmluvy v zmysle čl. l tejto 
zmluvy dohodnutú cenu za jeden rok výške 143.250,- Sk 
Slovom : jedenstoštyridsaftritisícdvestopäťdesiat Slovenských korún. 

2.Cena za predmet zmluvy je splatná v pravidelných štvrťročných splátkach vo 
výške 35812,50 Sk a to vždy do 25.dňa druhého mesiaca príslušného 
kalendárneho štvrťroka , poukázaním tejto sumy na účet zhotoviteľa. 

3.Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej splátky sa 
zmluvné strany dohodli na úrokoch z omeškania vo výške 0,05% za každý deň 
omeškania z dlžnej sumy až do dňa zaplatenia. 

Čl. 111. Odovzdanie a prevzatie predmetu diela. 

Zhotoviteľ pred uzatvorením tejto zmluvy sa osobne oboznámil so všetkými 
DČOV a prehlasuje, že tieto sú prevádzkyschopné v zmysle priloženej prílohy č. 2 
tejto zmluvy. 

Čl. IV. Skončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú 
2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať písomne bez uvedenia dôvodu 

v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Túto zmluvu možno skončiť aj dohodou zmluvných strán. 

Čl. V. Zodpovednost' za vady 

1. Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

2. Zhotoviteľ je povinný do 12 hodín písomne informovať objednávateľa ak zistí, 
že došlo k vade na DČOV z dôvodu nesprávneho prevádzkovania alebo 
úmyselného poškodenia zariadenia, pričom sa nejedná o vadu na ktorú sa 
vzťahuje záruka, a táto oprava si vyžaduje nákup náhradných dielov. Vo 
vykonávaní opravy môže zhotoviteľ pokračovať iba vtedy ak s tým písomne 
súhlasil obje9návateľ. 



Čl. Vl. Ostatné ustanovenia 

1. Pre prípad, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v lehote do 5 dní odo dňa 
ohlásenia nezabezpečil prevádzkyschopnosť OČOV z dôvodov, ktoré 
závisia od zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo 
výške 50,-Sk za každú OČOV a na každý deň ne prevádzkyschopnosti 
OČOV. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy objednávateľa na jej zaplatenie zhotoviteľovi. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy touto zmluvou upravené 
ako aj právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať 
ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

3.Zmluvu je možné meniť, dopÍňať iba písomnou formou po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán formou číslovaných písomných dodatkov k zmluve. 

4.Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
5.Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej každá zmluvná strana 

obdrží dve vyhotovenia zmluvy. 
6.Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich práva 

a slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľne. Na znak súhlasu pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

Vo Vojanoch dňa / 9"- "3 · 

,X~~ ( /c----
· ----fo<-~---------------------------
/ zhotoviteľ 

J á n JUHÁSZ 
076 72 V OJ A NY 
IČO : 43 08 7 825 
D IC 1020888440 

2008 

objednávateľ 
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