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 ZMLUVA O DIELO Č.   70 /2014 
 podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. 

„Rekonštrukcia 1. linky ČOV Ždiar“ 

 

 

I.  ZMLUVNÉ STRANY 
 

 

1.1 Objednávateľ :   Obec Ždiar 

     059 55 Ždiar 202 

 IČO:    00 326 780    

 DIČ:    2021212776 

 IČ DPH:       

 Kontaktná osoba:  Ing. Pavol Bekeš – starosta obce    

 Bankové spojenie:   VÚB, a.s.    

Číslo účtu :    27127562/0200 

   

           ( v ďalšom iba objednávateľ ) 

 

1.2. Zhotoviteľ:   EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 

Stredná 126  

059 91 VEĽKÝ SLAVKOV 

Zastúpený :    Ing. FRANK Werner 

  IČO :    31714030 

 IČ DPH:   SK 2020517422 

Bankové spojenie :   UniCredit Banka a.s., Poprad 

Číslo účtu :    6623300007/1111 

Spoločnosť je registrovaná v Obch. reg. Okresného súdu Prešov pod oddielom: Sro,vložka 

č.2541/P 

  Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: 

vo veciach zmluvných záväzkov :  Ing. FRANK Werner 

vo veciach technických a realizačných:  Ing. Starigazda Ján 

 

          ( v ďalšom iba zhotoviteľ ) 

 

 

II.  PREDMET DIELA 
 
Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná :  

Rekonštrukciu 1. linky ČOV Ždiar. 

 

Objednávateľ sa zaväzuje , že práce prevezme a zaplatí dohodnutú čiastku. 
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III. ROZSAH PLNENIA 
 

Rozsah predmetu plnenia: 

3.1  Prevzdušňovacie elementy v 1. linke aktivačnej nádrži: 

 

 Prevzdušňovacie elementy v sektore ATE 65 4ks dl. 1,0 m spolu 4 mb 

 Prevzdušňovacie elementy v denitrifikačnej nádrži ATE 65 4ks dl. 3,5m spolu 14 mb 

 Prevzdušňovacie elementy v nitrifikačnej nádrži ATE 65 6 ks dl 6,3 m spolu 37,8 mb 

 Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v sektore 4 ks 

 Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v denitrifikácii 4 ks 

 Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elelmentom v nitrifikácii 6 ks 

 Montáž prevzdušňovacích elementov a potrubných zvodov 

 

3.2 Odťah plávajúcich nečistôt z dosadzovacej nádrže: 

 

 Žľab na plávajúce nečistoty 2 ks 

 Prívod vzduchu k plávajúcim nečistotám 2 ks 

 Montáž plávajúcich nečistôt + prívod vzduchu 

 

3.3 Dúchadlo pre 1. a 2. linku s prepojením na existujúce výtlačné potrubie vzduchu: 

 

 Dúchadlo  Q = 385 m³/h, p = 50 kPa 1 ks 

 Softštartér k dúchadlu 1 ks 

 Prenosný Oximeter 1 ks 

 Uzatváracia klapka DN 80 + napojenie na existujúce výtlačné potrubie vzduchu 

 Montáž a zapojenie dúchadla 

 

IV. ČAS PLNENIA 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu čl.III v termíne:                                  

 

   Podľa bodu  3.1 a 3.2  do 19.12.2014 

   Podľa bodu  3.1 a 3.2  do 30.6.2015 

 

4.2 Nástup na vykonanie prác po odovzdaní staveniska. Predpoklad 50. kalendárny týždeň   

 

4.3 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. 

 
4.4 Predmet plnenia podľa bodu III. tejto zmluvy je splnením a riadnym ukončením prác s odovzdaním 

predmetu diela objednávateľovi podpísaním montážneho denníka . 
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V. CENA DIELA 
 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy: 
 

Popis Cena 
5.1.1 Prevzdušňovacie elementy v 1. linke aktivačnej nádrži: 

 Prevzdušňovacie elementy v sektore ATE 65 4ks dl. 1,0 m spolu 4 mb 

 Prevzdušňovacie elementy v denitrifikačnej nádrži ATE 65 4ks dl. 3,5m spolu 14 mb 

 Prevzdušňovacie elementy v nitrifikačnej nádrži ATE 65 6 ks dl 6,3 m spolu 37,8 mb 

 Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v sektore 4 ks 

 Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elementom v denitrifikácii 4 ks 

 Potrubné zvody s uzatváracou armatúrou k elelmentom v nitrifikácii 6 ks 

 Montáž prevzdušňovacích elementov a potrubných zvodov 

5.480,00 -€ 

5.1.2  Odťah plávajúcich nečistôt z dosadzovacej nádrže. 
 Žľab na plávajúce nečistoty 2 ks 

 Prívod vzduchu k plávajúcim nečistotám 2 ks 

 Montáž plávajúcich nečistôt + prívod vzduchu 

980,00 -€ 

5.1.3  Dúchadlo pre 1. a 2. linku s prepojením na existujúce výtlačné potrubie vzduchu: 
 Dúchadlo  Q = 385 m³/h, p = 50 kPa 1 ks 

 Softštartér k dúchadlu 1 ks 

 Prenosný Oximeter 1 ks 

 Uzatváracia klapka DN 80 + napojenie na existujúce výtlačné potrubie vzduchu 

 Montáž a zapojenie dúchadla 

9.890,00 -€ 

Spolu bez DPH 16.350,00-€ 

DPH 20% 3.270,00-€ 

Spolu s DPH 19.620,00-€ 
 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi nasledovným spôsobom: 

6.1.1 prvú splátku  za  dodávku podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 vo výške 6.460,- EUR + DPH  po dodaní 

a namontovaní technológie, 

6.1.2 druhú splátku podľa bodu 5.1.3 vo výške 9.890,-EUR +DPH po dodaní a namontovaní 

technológie. 

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry v dobe splatnosti t.j. do 14-tich dní od ich vyhotovenia. 

VII. ZÁRUKA  A  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

7.1    Záruka na technologické zariadenia je 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky, pri prevádzkovaní v 

zmysle prevádzkového poriadku. 

7.2    Zhotoviteľ zodpovedá za akosť, kompletnosť, funkciu a prevedenie po dobu 24 mesiacov odo dňa 

uvedenia do prevádzky. 

7.3    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. I. 

7.4    Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a nedorobky do termínu uvedeného v odovzdávacom 

protokole za predpokladu, že objednávateľ splní platobné podmienky uvedené v čl. VI.  

 

VIII. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
 

V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že vykoná 

8.1 Vyčerpanie selektorov, denitrifikačnej, nitrifikačnej a dosadzovacej  nádrže 1. linky 

8.2 Odťah kalu z dna nádrží fekálom 

8.3 Likvidácia starého prevzdušňovacieho systému 
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8.4 Očkovací kal pri nábehu aktivácie 

8.5 Vodu na skúšku   prevzdušňovacích elementov. 

 

IX.PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA 

 
9.1    Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácie znamenajú zmenu  diela, musia byť písomne 

odsúhlasené osobami oprávnenými  jednať vo veciach tejto zmluvy. 

9.2    Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie  diela zbavené práv 

tretích osôb v termíne do 10.12.2014 tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy. 

9.3     Zhotoviteľ ku dňu preberacieho konania predloží nevyhnutné atesty a certifikáty. 

9.4     Zhotoviteľ ma povinnosť vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa zástupca objednávateľa 

nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. 

9.5     Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska vedie stavebný denník predpísaným spôsobom. 

 

X.PORUŠENIE POVINNOSTÍ 
 

10.1  Objednávateľ si môže u  zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie termínu dokončenia 

diela,  vo výške 0,02% z ceny diela za každý aj započatý deň omeškania. 

10.2  Zhotoviteľ si môže uplatniť u objednávateľa zmluvnú pokutu za každý, aj započatý deň omeškania 

platby príslušných faktúr po dobe splatnosti, vo výške 0,02% z fakturovanej čiastky. 

 

XI. VŠEOBECNÉ  DOJEDNANIA 

11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové 

požiadavky na objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak 

dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne plnenia, zmeny alebo zrušenia 

záväzku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po zverejnení na web sídle objednávateľa. 

11.4 Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom obidvoch strán. 

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

vyhotovení. 

 

 

 

Vo Veľkom Slavkove, dňa 9.12.2014           V Ždiari , dňa: 9.12.2014 

 

 

 signet       signet 

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

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 


