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ZMLUVA Q VYKONÁVANÍ SERVISNÝCH PREHLIADOK 
A OPRÁV ČOV 

č. 1/15 

I. PREDMET ZMLUVY 

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať servisné prehliadky a opravy ČOV -
čistiarní odpadových vôd nainštalovaných v obci Mirkovce pod správou obecného úradu. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané servisné prehliadky a opravy cenu stanovenú 
podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

II. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

1. Zhotoviteľ vykoná servisné prehliadky na základe objednávky objednávateľa ( minimálne však 
Ixročne pre každú ČOV ). Objednávateľ súčasne prehlasuje, že bol oboznámený 
zhotoviteľom s doporučeným intervalom servisných prehliadok pre ČOV, ktorý je 
minimálne 2 x ročne. 

2. Interval odvozu prebytočného kalu bude určený zhotoviteľom podľa potreby v závislosti na 
skutočné zaťaženie ČOV. Odvoz a likvidáciu kalu zabezpečí objednávateľ. 

3. Servisné prehliadky - opravy budú zhotoviteľom vykonané v dohodnutých termínoch. 
4. Bežné opravy vykoná zhotoviteľ v lehote najviac 14 pracovných dní od servisnej prehliadky, 

pri ktorej bola zistená potreba vykonania opravy, príp. od obdržania objednávky 
objednávateľa. Havarijné prípady odstráni zhotoviteľ v najkratšom možnom termíne. 

5. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela a servisných prehliadok iný právny subjekt 
oprávnený k tejto činnosti. 

III. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pri vykonávaní servisných prehliadok a 
opráv súčinnosť a to predovšetkým zaistiť prístup k ČOV, predložiť prevádzkový denník a 
informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku ČOV. V 
prípade, že nebude táto súčinnosť objednávateľom poskytnutá, má zhotoviteľ právo 
odmietnuť vykonať servis na predmetnej ČOV, prípadne v prípade opakovania odstúpiť od 
zmluvy odstúpiť od zmluvy. 

2. Odvoz a likvidáciu kalu z ČOV zaisťuje objednávateľ na vlastné náklady v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 



IV. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cenu za servisné prehliadky a opravy tvoria nasledujúce položky : 
a. cena za pracovný výkon pri servisnej prehliadke, oprave, odbere vzoriek vykonanej 

zhotoviteľom 25,-€ bez DPH za každú započatú hodinu práce každého prítomného 
pracovníka. 

b. dopravné náklady, účtované podľa počtu prejdených kilometrov od sídla zhotoviteľa k 
objednávateľovi a späť vo výške 0,45 € bez DPH za kilometer ( osobný automobil). Pri 
použití iného druhu motorového vozidla bude účtovaná cena stanovená dohodou. 

c. cena náhradných dielov, účtovaná podľa cenníka zhotoviteľa, príp. iného dodávateľa. 
d. cena rozborov odobratých vzoriek vody účtovaná podľa cenníka príslušného laboratória a 

manipulačných poplatkov zhotoviteľa. 
2. Splatnosť faktúry do 7 dní od vykonania prác. Súčasťou fakturácie bude súpis použitého 

materiálu a vykonaných prác. 

V. ZÁRUČNÁ LEHOTA 

1. Na vykonané opravy a zhotoviteľom vymenené náhradné diely poskytuje zhotoviteľ 
záruku 6 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

2. Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy závada bola spôsobená používaním ČOV v 
rozpore s prevádzkovým poriadkom, mechanickým poškodením, neodborným 
zásahom do zariadenia objednávateľom či inou osobou, závadou na elektrickej inštalácii a 
za predpokladu, že zhotoviteľovi nebolo umožnené vykonať servisné prehliadky podľa 
časti II. tejto zmluvy. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu : neurčitú 
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou. 
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú podľa svojej slobodnej vôle a sú 

oprávnené sa týmto spôsobom zaväzovať. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhodnoteniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
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