
 

ZMLUVA O DIELO Č. 5302/2017/A1K 

     (uzavretá v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.)                                                              

                                                                 Čl. I.  

Zmluvné strany 

1. Zhotoviteľ ( ďalej ako „zhotoviteľ“): 

Obchodné meno: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice 

Obchodný register: Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V 

IČO: 36570460 IČ DPH: SK 2020063518 DIČ: 2020063518 

V zastúpení: Tkačová Eva referentka ZC 

Bankové spojenie IBAN): SK92 0200 0000 0029 7651 8951 

Závod: Prešov   

Adresa závodu: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

2. Objednávateľ (ďalej ako „objednávateľ“): 

Č. zmluvného účtu: 4590001646 Č. obchodného partnera: 2000000517 

Meno a priezvisko/Názov: OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES 

Bydlisko/sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Obchodný register:  

IČO: 00327590 IČ DPH:  DIČ: 2020711660 

Bankové spojenie (IBAN): SK50 5600 0000 0088 1895 1001 

V zastúpení: PhDr. Jaroslav Dujava - starosta obce 

Adresa objektu  

(odberného miesta): 

Rómska, 082 56 Pečovská Nová Ves 

Kat. územie: Pečovská Nová Ves Č. parcely: 1471/22, 2 

Dátum narodenia:  Tel. kontakt: 0514583121 

e-mail: sekretariat@pecovska.sk Mobil: 0915971002 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje na základe žiadosti zo dňa 12. 12. 2017 uskutočniť: 

 realizáciu kanalizačnej prípojky, resp. jej časť 

 zaevidovanie pripojenia na VK: 
  prípojka zrealizovaná obcou 

  prípojka nezrealizovaná v rámci výstavby VK, bez pripojenia vnútorného rozvodu 

      kanalizácie na VK 

  prípojka nezrealizovaná VVS, a.s., kontrola technických podmienok pripojenia na VK 

      týkajúca sa miesta a spôsobu pripojenia na VK 

  neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do VK 

 zabezpečenie zemných – výkopových prác** 

 vybudovanie kanalizačnej revíznej šachty** 

 rekonštrukciu kanalizačnej prípojky 

 akceptácia cudzieho meradla osadenom na VV (prevádzkovateľom je obecný úrad) 

 iné  

*Správnu možnosť označte krížikom 

**Dohoda o cene za realizáciu prác (individuálna kalkulácia) 
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A.1.K. 

Čl. III. 

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

1. Ak si objednávateľ neobjedná zemné - výkopové práce, je povinný na vlastné náklady zabezpečiť 

podľa schválenej projektovej dokumentácie zemné - výkopové práce. V prípade,                            

že objednávateľovi realizuje zemné - výkopové práce zhotoviteľ, je objednávateľ povinný 

zabezpečiť vytýčenie podzemných sietí a povolenie k výkopovým prácam na komunikáciách      

od správcu komunikácie,  ktoré predloží zhotoviteľovi v deň realizácie. Dátum realizácie      

zemných - výkopových prác uvedených v tomto povolení sa musí zhodovať s termínom realizácie  

predmetu zmluvy o dielo dohodnutým so zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný dohodnúť  

termín zemných - výkopových prác, ktorý je uvedený v tomto povolení, so správcom  

komunikácie až po určení dátumu realizácie týchto prác zhotoviteľom. 

2. Termín realizácie prác, ktoré sú uvedené v Čl. II v bode 1. a v Čl. III. v bode l., dohodne 

zhotoviteľ s objednávateľom prostredníctvom telefonického kontaktu uvedeného v Čl. I.                

v bode 2. 

3. Povinnosti objednávateľa stanovuje zhotoviteľ. Po splnení technických podmienok                         

a po uzatvorení Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd          

a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (ďalej len „zmluva o dodávke 

vody“), resp. dodatku je zhotoviteľ povinný zrealizovať práce uvedené v predmete zmluvy            

o dielo do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o dodávke vody, resp. dodatku. Uzatvorením 

zmluvy o dodávke vody, resp. dodatku sa rozumie doručenie a podpísanie zmluvy o dodávke 

vody, resp. dodatku obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi informácie o zrealizovaní prác v súvislosti               

so splnením technických podmienok prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prílohe 

tejto zmluvy. 

 

Čl. IV. 

Cena, fakturácia a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v plnej výške náklady spojené s realizáciou prác uvedených       

v Čl. II. v bode 1. podľa preukázaných skutočne vynaložených nákladov. Cena za realizáciu prác  

a dopravy bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s. 

2. Cena za realizáciu prác a služieb uvedených v Čl. II. v bode l. bude vyúčtovaná podľa   

skutočného množstva spotrebovaného materiálu a vykonanej práce v súlade s platnými cenníkmi 

VVS, a. s., ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ bol oboznámený  s cenami uvedenými   

v týchto cenníkoch. Podkladmi k vyhotoveniu faktúry sú Preberací protokol a Zápisnica                 

z realizácie, ktoré podpisom odsúhlasia obidve zmluvné strany. 

3. Cena za realizáciu zemných - výkopových prác a vybudovanie kanalizačnej revíznej šachty     

bude vyúčtovaná podľa individuálnej cenovej ponuky uvedenej v Dohode o cene, ktorú   

zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 

podania žiadosti. Podmienkou realizácie prác je písomné odsúhlasenie cenovej ponuky prác 

objednávateľom. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote do 14 dní odo dňa jej odoslania. 

 

Čl. V. 

Platnosť zmluvy 

1. Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti číslo 5302/2017/A1K. 

2. V prípade, že práce nebudú zrealizované do 3 mesiacov od podpísania zmluvy pre prekážky        

na strane objednávateľa, zmluvný vzťah zaniká a žiadosť s dokladmi bude vrátená 

objednávateľovi. 

3. V prípade, že zhotoviteľ zistí, že v uvedenej lokalite neprevádzkuje verejnú kanalizáciu, táto 

zmluva stráca platnosť a účinnosť od počiatku. 
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Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti,                      

je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania z nezaplatenej    

sumy v zmysle platných právnych predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Zákonom č. 513/1991 Zb.             

v znení neskorších predpisov (§ 262 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka). 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán.   

Je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po 1 rovnopise. 

4. Objednávateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí               

so spracúvaním svojich osobných údajov VVS, a. s. vo svojom informačnom systéme evidencie 

odberateľov v rozsahu Čl. I. tejto zmluvy. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými 

zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve. 

 

 

V(o) Prešove, dňa 12. 12. 2017     V(o)                        , dňa 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Zhotoviteľ (podpis)      Objednávateľ (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: VV - verejný vodovod; VK - verejná kanalizácia 

UMZC-028-2011 
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