
Dodatok č. 3 
k Zmluve o dielo č. 1/ 2008 zo dňa 19.03.2008 

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

Zhotoviteľ: 

názov: 
sídlo: 
číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 
Oprávnenie: 

Ján Juhász, súkromný podnikateľ 
Vojany , 076 72 
0552431060/0900 
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 

A. Dňa 19.03.2008 zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2008 na údržbu 
kana lizačných prípojok a domových čistiarní odpadových vôd značky BIOCLAR 
(ďalej len DČOV) v k.ú. Vojany v celkovom počte 194 kusov a zabezpečenie ich 
prevádzkyschopnosti. Dňa 11.02.2009 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č.1 

k uvedenej zmluve o dielo, ktorým sa zmeni l článok 1 bod 2 a článok II všetky 
body a dňa 29.07.2015 Dodatok č.2. 

B. Zmluvné strany sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tohto dodatku 
číslo 3, ktorým sa nahradzujú nasledovné články zmluvy: 

Článok I 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 150 kusov a zabezpečen ie 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 z nasledovných činností zhotoviteľa: 

a) pravidelná vizuálna kontrola funkčnosti všetkých 150 kusov DČOV, jedenkrát 
za 90 kalendárnych dní , 

• 



b) predkladanie písomného hlásenia o vykonanej vizuálnej kontrole DČOV a o 
stave všetkých DČOV jedenkrát za 90 kalendárnych dní objednávateľovi , 

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

kalu a vody, jedenkrát za 180 kalendárnych dní a podľa potreby, 
e) vyčistenie samotnej čističky - prečistenie kefou steny nádrže a vypláchnutie 

vodou jedenkrát za 180 kalendárnych dní a podľa potreby, 
f) vyčistenie nátokového koša (lapač hrubých nečistôt) - odstránenie hrubých 

nečistôt a usadenín, vypláchnutie vodou, príprava kalu k likvidácii, jeden krát 
za 90 kalendárnych dní, · 

g) kontrola a prečistenie mamutkových čerpadiel , podľa potreby, 
h) kontrola a prečistenie potrubí od rozdeľovača vzduchu k mamutkovým 

čepadlám a separačnej zóny, jeden krát za 90 kalendárnych dní, 
i) vykonanie údržby dúchadla - prečistenie filtrov, jeden krát za 90 

kalendárnych dní, 
j) montáž krytov, nastavenie a zladenie riadiaceho systému DČOV vrátane 

s uvedením do prevádzky, 
k) odstránenie porúch do 5 dní odo dňa ich nahlásenia. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonanie činností uvedených pod bodom 2 tohto 

článku a to pod písmenami c), d), e), f) , g)., h), i), j) a k) potvrdiť písomne 
nájomcom DČOV alebo osobou bývajúcou s ňou v spoločnej domácnosti, 
prípadne zástupcom objednávateľa. 

Článok II Cena diela 

1.0bjednávateľ sa zaväzuje uhradiť za predmet zmluvy v zmysle čl. 1 tejto zmluvy 
dohodnutú cenu za jeden rok vo výške 5601,-€ (slovom päťtisícšesťstojeden eur). 
2.Cena za predmet zmluvy je splatná v pravidelných štvrťročných splátkach vo 
výške 1400,25€ a to za príslušný kalendárny štvrťrok, poukázaním tejto sumy na účet 
zhotoviteľa, na základe faktúry zhotoviteľa. Prílohou faktúry budú kópie písomných 
hlásení s potvrdeniami o ich prevzatí objednávateľom podľa článku 1 bod 2 písm. b) 
tejto zmluvy, kópie písomných potvrdení o vykonaní činností uvedených v článku 
1 bod 2 pod písmenami c), d), e), f), g), h), i), j) a k). Faktúra je splatná do 14 dní odo 
dňa jej doručenia. Ak bola faktúra vrátená pre nedostatky v tomto prípade plynie 
nová lehota sp_latnosti odo dňa doručenia úplnej faktúry a jej príloh. 
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky prílohy uvedené v tomto článku, 
alebo z príloh bude zrejmé, že zhotoviteľ nevykonával činnosť v rozsahu dohodnutom 
v článku 1 tejto zmluvy, objednávateľ vráti zhotoviteľovi faktúru na doplnenie. Ak 
zhotoviteľ nedostatky aj napriek vrátenú neodstráni. Cena diela sa znižuje za každú 
DČOV za príslušný kalendárny štvrťrok o sumu 19,-EUR. O tejto skutočnosti 
objednávateľ písomne informuje zhotoviteľa. 

C. Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 1/2008 zo dňa 19.03.2008 a jej Dodatku č. 1 
zo dňa 11 .02.2009, Dodatku č2 zo dňa 29.07.2015 zostávajú nezmenné. 

D. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 19.03.2008. 
E. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2016 na jej účinnosť je 

potrebné jej zverejnenia na internetovej stránke obce do 01 .07.2016. 
F. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorej každá zmluvná 

strana obdrží dve vyhotovenia zm luvy. 



G. Zmluvné strany prehlasujú , že ténto dodatok uzatvorili na základe ich práva 
a slobodnej vôle, vážne, určito a zrozumiteľne. Na znak súhlasu pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

Vo Vojanoch dňa 09.05.2016 

11~- ---· ....... ;~,v.~~- .. .. .................... .... . 
)z hotoviteľ 

Ján JUHAsz 
076 72 v o J /\ N y 
IČO: 43 08 7 825 
D tč: : 1020888440 

············································· ···· ·· 
objednávateľ 
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