
ZMLUVA č.OI/I/2021
O PREVÁDZKOVANí VEREJNEJ KANAUZÁCIE

uzatvorená pod ra § 269, odst.2 zákona Č. 513/1991 v platnom znení a zákona č.442/2002 Z.Z.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:

Obec Tekovské Nemce
Tekovské Nemce

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

00321044
2024444188

Ing. Erika Valkovičová

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických;
Registrácia :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ing. Juraj Šabík ,06056200038

VÚB a.s.
SK08 0200 0000 0252 4422

36633461
2021925488
SK2021925488
Viliam Herchl, konateľ, 0903 609 828,
ad ministrativa@aquavitaplus.sk

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Ing. Tatiana Herchlová, 0903265877
Registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.9962/S
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Žarnovica
Čislo účtu: SK42 0200 0000 0019 6663 9~59

Dodávater:
Obchodné meno:
Sídlo:
Týka sa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

AQUAViTA PLUS,spol. s r.o,
Krakovská 877 /3,96681 Žarnovica

1.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce, ktorá pozostáva z týchto vodných
stavieb:
SO.05 Prípojka kanalizácie, v rámci stavby" Novostavba nájomných bytov -12 BJTekovské Nemce"
50.05 Prípojka splaškovej kanalizácie, ČOV a
50.06 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby" Novostavba nájomných bytov -18 BJTekovské
Nemce"



v zmysle zákona č.442/2002 Z.Z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č.276/2001 Z.Z. o regulácii v sieťových odvetviach a súvisiacich legislatívnych
predpisov, v rozsahu dohodnutým touto zmluvou a to:
1. Plnenie povinností odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovanie verejných kanalizácií v zmysle

zákona NR SRč.442/2002 Z.z.
2. Vypracovanie súpisu povinností vlastníka a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v zmysle platnej

legislatívy a jeho priebežná aktualizácia ( pri každej legislatívnej zmene) .
3. Vypracovanie majetkovej a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejnej

kanalizácie podľa vyhl. č. 605/2005 Z.z. a pravidelné hlásenia do systému zbervak.
4. Spolupráca pri výpočte ceny stočného pre ÚRSO a pri plnení ostatných povinností, vyplývajúcich

zo zákona č.2S0/201Z Z.Z. o regulácii v sieťových odvetviach.
5. Zabezpečenie evidencie o vodách a hlásení vrátane poplatkových priznaní za vypúšťanie

odpadových vôd do povrchových vôd a podkladov pre spracovanie situačných správa údajov pre
koncepčnú činnosť na úseku verejných kanalizácií (správca toku, SHMÚ, OÚ OSŽP,VÚVH, MŽP SR
...) - na základe žiadosti orgánov štátnej správy resp. v termínoch uvedených v legislatíve.

6. Sledovanie legislatívy pre oblasť vodného hospodárstva a verejných kanalizácií.
7. Výkon technologickej kontroly 6 x ročne podľa podmienok platného Rozhodnutia orgánu ŠVS.
8. Zabezpečenie akreditovaných odberov a rozborov v zmysle rozhodnutia orgánu ŠVS a

dohodnutých odberov v zmysle vyhl. č. 315/2004 Z.z.
9. Sledovanie legislatívy pre oblasť vodného hospodárstva a verejných kanalizácií.
10. Metodická pomoc pri prevádzke vodných stavieb v spolupráci 5 dodávateľom.

2.
Podmienky zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotovovať predmet zmluvy postupne podľa legislatívnych termínov,
v súčinnosti s objednávateľom podľa bodu 6 tohto článku.

2. Dodávateľ nesie zodpovednosť za prípadné sankcie orgánov štátnej správy vo vodnom
hospodárstve, ktoré vzniknú neplnením predmetu zmluvy uvedenom v čl. I .

3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za pripadné sankcie orgánov štátnej správy, ktoré vzniknú
v súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy uvedenom v čl. l. alebo v prípade,
že sankcie budú výsledkom neplnenia navrhovaných opatrení, ktoré dodávateľ odporučí
objednávateľovi.

4. Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť voči tretej strane o všetkých dôverných
skutočnostiach, s ktorými sa v rámci plnenia predmetu tej~o zmluvy zoznámi.

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že akékoľvek podklady, ktoré obdrží odobjednávateľa k svojej práci, bez
súhlasu oprávneného zamestnanca objednävateta , nebude rozmnožovať ani poskytovať tretím
osobám.

6. Objednávater sa zaväzuje, že pri plneni predmetu zmluvy zabezpečí dodávateľovi účinnú
spoluprácu svojich zamestnancov.

3.
Cena, fakturácia, úhrada

Cena, fakturácia a úhrada dohodou za poskytovanie služieb uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú na
základe Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. nasledovné:

1. 1 200 -,ť / rok bez DPH, t.j. 1440,- € /rok s DPH za prevádzkovanie VK, cena je uvedená vrátane
dopravných nákladov (6 x ročne Žarnovica - Tekovské Nemce a späť).
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2. V cene nie je zahrnuté vypracovanie Prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie podľa vyhl. č.
55/2004 Z.Z. a Plánu obnovy verejnej kanalizácie podľa Vyhl. č.262/2010 Z.z., popr. aktualizácia
prevádzkového poriadku VK - cena za vypracovanie dokumentov bude dohodou.

3. K nákladom, ktoré budú objednávaterovi prefakturované na základe vzájomnej dohody ( opravy,
ND a pod., čistenie nádrží, odvoz a zneškodnenie kalu) bude k čiastke, ktorá bude prefakturovaná,
prirátaná správna réžia vo výške 3 %.

4. Poplatky za poskytované služby pocta bodu 1) bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi
mesačne vo výške 100,- €, bez DPH, t.j. 120,- ( za mesiac s DPH, resp. alikvótnu časť.

S. V prípade dohodnutej návštevy mimo zmluvného rozsahu, bude fakturovaná cena 16,- €/hod.
a dopravné náklady vo výške OAS,- €/km bez DPH, t.j. 19,20 (l hod. a O,S4€/km s DPH.

6. Faktúra musí spíňať náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona Č. 222/2004 Z. z.
7. Faktúra bude zasiela ní elektronicky na adresu podate!na@tekovske-nemce.sk r prílohy budú

zasielané poštou alebo doručené osobne.
8. Fakturované čiastky za poskytované služby je objednávater povinný uhradiť do 30 dní odo dňa

vystavenia faktúry.
9. Ak je objednávater v omeškaní s úhradou faktúry, je dodávateľ oprávnený žiadať zaplatenie

úrokov z omeškania vo výške 0,06 % za každý deň omeškania.

4.
Trvanie zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platí od 01.02.2021.
2. Zmluvu môže vypovedať ktorákofvek strana bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je
3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesíaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.

3. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvný vzťah môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

5.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne otázky a vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané 'lo forme písomných a očíslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre dodávateľa a 1 x pre objednévateta.

v Žarnovlci, dňa: 19.01.2021 V Tekovských Nemciach I dňa :20.01.2020

Dodávateľ: Objednávateľ :
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