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ZMLUVA O DIELO Č. 272/13 

 podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. 

 
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

VYHODNOTENIE SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY ČOV 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ    : Obec Zborov 

       Lesná  10 

       086 33 Zborov 

 

Zastúpený    :  Ján Lukáč, starosta obce 

IČO     :  00 322 741 

 Osoby poverené jednať vo veciach 

technických a realizačných  :  Milan Sliva 

 

 

1.2. Zhotoviteľ     : W-Control, s.r.o.  

   Kuzmányho 5000/1 

   058 01 Poprad 

Zastúpený   : Ing.Vladimír Jarabinský, konateľ 

IČO :      36 804 207 

IČ DPH:      SK2022411446 

Bankové spojenie :     ČSOB, Poprad 

  Číslo účtu :      400 522 2305 / 7500 

 Osoby poverené jednať vo veciach technických a realizačných: 

   Ing. JARABINSKÝ Vladimír 

   Ing. PEŠKOVÁ Jarmila 

             Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.18855/P 

 

 

 

2. PREDMET DIELA 

2.1. Dodávateľ sa zväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná 

vypracovanie: 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

VYHODNOTENIE SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY ČOV  

 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené poriadky prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu a poskytne spracovávateľovi dojednané spolupôsobenie. 

 

 

3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA 

 

Obsahom predmetu plnenia je: 

-  Vyhotovenie PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU KANALIZÁCIE ZBOROV. Dokumenty 

budú odovzdané  v troch vyhotoveniach. Inžinierská činnosť vo veci vydania stanoviska správcu 

toku. 

- Spracovanie VYHODNOTENIA SKÚŠOBNEJ PREVÁDZKY. 
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4. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1 Pri splnení predmetu zmluvy, sa dodávateľ zväzuje dodržiavať všeobecnezáväzné predpisy, technické 

normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými 

ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a 

vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

4.2 Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín 

plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo zmene na 

zmenu predmetu plnenia 

 

 

5. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy 

v termíne:    do 21 dní od dňa podpísania zmluvy 

5.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v 

tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je dodávateľ 

v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 2.1 a bodu 2.2 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a 

odovzdaním predmetu diela a ďalších zmluvných prác objednávateľovi s potvrdením o prevzatí. 

 

6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

6.1 Objednávateľ zhotoviteľovi poskytne existujúci prevádzkový poriadok ČOV a verejnej kanalizácie, 

návody na obsluhu strojných zariadení, rozhodnutia príslušného úradu ŽP, projektovú dokumentáciu 

kanalizácie. 

 

7. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 VZÁJOMNÁ DOHODA 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že cena diela bude  pozostávať z jednotlivých položiek na 

základe cenníkovej  kalkulácie, ako aj cenovej kalkulácie predloženej  zhotoviteľom. V tejto cene sú 

zahrnuté všetky náklady  zhotoviteľa na vykonanie prác. 

 

 

Aktualizácia prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie:     645,00 EUR 

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV       185,00 EUR 

 

 
Spolu bez DPH              830,00  EUR 

DPH 20 %              166,00  EUR 

 

Spolu s DPH           996,00  EUR 

 

7.2 Sme platcom DPH. 

7.3 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom.  

7.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote do 14-tich dní od jej   prijatia. 
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8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za kompletnosť diela podľa tejto zmluv. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľa ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nepomohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 

po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa , uvedenému v čl. 1. 

 

 

9. OSTATNÉ UJEDNANIA 

 
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pri uzavretí tejto zmluvy, alebo uplatnení nových 

požiadavok na objednávateľa.  

9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od odoslania 

dodatku druhej strane. 

 

 

10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

 
10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

10.2 Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

10.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom druhej strany. 

10.4 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1 

vyhotovení. 

 

 

 

 

 

V Zborove  dňa:       V Poprade dňa: 25.10.2013 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

  

 

 

 

 

 


