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Zmluva o odbornej pomoci pri prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV
Pohranice
Číslo zmluvy: SMIO-212013

Zhotovitel':

Objednávateľ:

Firma:
Štefan Mičo
Sídlo:
Zamarovská 359/215, 911 05 Zamarovce
V zastúpení:
Štefan Mičo,
IČO:
44 859 635
DiČ:
1032602417
Bankové spojenie:
VUB Trenčín
Číslo účtu:
2625613455/0200
Pracovníci, ktorí sú oprávnení jednať vo veciach tejto zmluvy:
p. Štefan Mičo
Obec Pohranice
Firma:
951 02 Pohranice č,185
Sídlo:
Ladislav Hajdu - starosta obce
V zastúpení
30838200
IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
VÚB Nitra
Číslo účtu:
29028-162/0200
Pracovníci, ktorí sú oprávnení jednať vo veciach tejto zmluvy:
- p. Ladislav Hajdu

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Objednávateľ obec Pohranice, ako vlastník a prevádzkovateľ vodného diela obecná kanalizácia a ČOV,
sa dohodli so zhotoviteľom, že na základe Živnostenského listu č, OŽP-B/20009/05172-2 a Osvedčenia
o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie kanalizácie a ČOV v kategórií III, vydané v Bratislave dňa
5.3.2004 pod číslom osvedčenia 022-05032004-K-1I1 a na základe tejto zmluvy sa zaväzuje vykonávať
funkciu odborného zástupcu na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v zmysle tejto zmluvy

2.

Zhotoviteľ zabezpečuje odborný dohľad na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa
ustanovení tejto zmluvy a v súlade s osobitnými predpismi a nariadeniami platnými v oblasti vodného a
odpadového hospodárstva, podľa zákona č.442/2002 Z.z. zo dňa 1. augusta 2002 o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciach a následných zmenách a doplnkoch o zmene a doplnení zákona
č.276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach a zákona č.230/2005 zo dňa 7,júna 2005, ktorým sa
mení a doplňa zákon č.442/2002 Z.z ..

3.

Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v čl. V. tejto
zmluvy.

4.

Objednávateľ v zmysle tejto zmluvy:
zabezpečí pracovníka spôsobilého na obsluhu verejnej kanalizácie a ČOV,
umožní pracovníkom zhotoviteľa a ním poverenej osoby voľný vstup do prevádzky ČOV,
pracovnom čase, ako aj v mimopracovnom čase,

zabezpečí pre obsluhu všetky pomôcky a potreby potrebné k vykonávaniu prevádzky a lI:lržby na
verejnej kanalizácii a ČOV, t.z. rozhodnutia, základné vybavenie na prevádzkovanie verejnej
kanalizácie a ČOV,
zabezpečí požiarnu ochranu ČOV v zmysle platných právnych predpisov,
zabezpečí revízie elektrického zariadenia ČOV,
zabezpečí prítomnosť obsluhy na ČOV v zmysle Prevádzkového poriadku.
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Článok III.
Miesto plnenia
Obec Pohranice - verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd.
Článok IV.
Čas plnenia zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu 5 rokov, pričom nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpísania zmluvnými stranami.
Termín začatia plnenia: 01.03.2013
Termín ukončenia plnenia: 01.03.2018
Túto zmluvu možno ukončiť:
písomnou dohodou zmluvných strán,
odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia jej ustanovení. Zmluvné strany sa dohodli,
že za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje akékoľvek porušenie jej ustanovení. Účinky
odstúpenia nastanú dňom jej písomného doručenia druhej zmluvnej strane,
písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.
Článok V.
Cena
Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. It tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisova vyhl.
87/1996 Z.z .. K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb.
Cena za predmet plnenia vyšpecifikovaný podľa čl. It predmetu zmluvy je stanovená ako pevná
cena za kalendárny rok vo výške:
=150,·EUR I rok
slovom: jednostopäťdesiat EUR
Zhotoviteľ, nie je plátca DPH.
Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy sa uskutoční po vykonaní týchto služieb na zákade
faktúry vystavenej zhotoviteľom 1 x ročne. Spôsob úhrady- formou bezhotovostného platcbného
styku.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Článok VI.
Platobné podmienky
Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výšku 0,05% z
fakturovanej ceny za každý deň nesplnenia povinností podľa čl. Itl. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z ceny
neuhradenej čiastky za každý deň omeškania úhrady vystavenej faktúry.
Článok VII.
Ostatné ustanovenia
Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvoria rozhodnutia príslušného úradu životného prostredía,
ktoré je prevádzkovateľ povinný dodržať.
Objednávateľ zabezpečí úhradu prevádzkových nákladov (el. energia, mzda pracovníka cbsluhy,
náklady na odvoz kalu, opravy, príp. iné náklady spojené s prevádzkou kanalizácie a čov).

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou

2.
3.

formou.
Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami k zmluve.
V prípade zmeny vlastníckych práv vo vzťahu k objektu ČOV zaniká táto zmluva v časti týkajúcej

5.

sa predmetného objektu.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešil' prípadné spory. vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmie,
prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom,
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení

6.

Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastn

7.

podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden a zhotoviteľ

4.

jeden.

v Pohraniciach dňa
Objednávateľ:
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