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ZZmmlluuvvaa  nnaa  sslluužžbbyy  ooddbboorrnnee  ssppôôssoobbiilleejj  oossoobbyy   

pprree  pprreevvááddzzkkoovvaatteeľľaa  ČČOOVV   
 

 

   Objednávateľ : Obec Hurbanova Ves  

   Adresa:  Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves        

   IČO:    00 305 995  

   Telefón:  0911 903 224 – Jana Lauferová 

Mail:   hurbanova.ves@zoznam.sk 

   Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

   Číslo účtu:   4110125734/3100 

   Osoby oprávnené jednať za objednávateľa:  Ing. Peter Pospíšil, zástupca starostu obce 

 

 

a 

   

Poskytovateľ:  AQUASECO s.r.o. 

Adresa:  Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO:    17335264 

IČ DPH:    SK2020850062 

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:   SK03 0200 0000 0029 7541 8051 

kontakt:  info@aquaseco.sk; 02/456 914 77; 0911 171 092 

Osoby oprávnené jednať za poskytovateľa:  Ing. Katarína Saif Chupíková, konateľka 

Odborný zástupca:  Ing. Martin Hronec                                                                      

              držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej  

              kanalizácie pre kategóriu  K-II, číslo  osvedčenia  002-05122014K-II.                                    

 

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o dielo a to nasledovne: 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

 Objednávateľ je prevádzkovateľom a vlastníkom verejnej kanalizácie a Čistiarne 

odpadových vôd (ďalej len “ČOV“) v obci Hurbanova Ves. Poskytovateľ v zmysle zákona 

bude garantom čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie na základe vyššie uvedeného 

oprávnenia zabezpečovať odborný dohľad nad čistiarňou odpadových vôd pre obec 

Hurbanova Ves. 

 

 

II. 

Predmet plnenia zmluvy 

 

1.  Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odborný dohľad na verejnej kanalizácií a ČOV obce  

 Hurbanova Ves za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za splnenie predmetu plnenia dohodnutú cenu                  

v dohodnutých lehotách a poskytne poskytovateľovi i dojednané spolupôsobenie                   

v požadovanej kvalite podľa tejto zmluvy. 

 
   
 

 

mailto:info@aquaseco.sk
mailto:info@aquaseco.sk


- 2 - 

 

      III. 

Činnosť poskytovateľa  

 

1. Odborný dohľad na verejnej kanalizácii a ČOV obce Hurbanova Ves v súlade s platnými 

zákonmi, osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce a schváleným 

prevádzkovým poriadkom  ČOV.  

2. Zabezpečovanie odbornej konzultácie a súčinnosť vodohospodárskych činností pri 

prevádzkovaní  ČOV obcou Hurbanova Ves, ako odborný garant s orgánmi štátnej vodnej 

správy. 

3. Poskytovanie údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a 

zariadeniach verejnej kanalizácie v zmysle príslušných zákonov. 

4.  Pravidelná kontrola ČOV a návštevami minimálne 1x za  mesiac od 15.06.2021. Prvé tri 

mesiace od uzatvorenia a podpísania zmluvy bude pravidelná kontrola prebiehať každé 

dva týždne. 

5.  Kontrola ČOV v prípade poruchy alebo havarijného stavu podľa potreby do 24 hodín od 

nahlásenia takejto udalosti zodpovednej osobe a to Ing. K. Chupíkovej alebo Ing. M. 

Hroncovi. 

5.  Poskytovateľ bude svoju činnosť vykonávať na základe platného rozhodnutia zo dňa 

24.08.2012 č. ZP.Vod/1766-J-37/2012-Ry-k vydaného okresným úradom životného 

prostredia, úsek štátnej vodnej správy, Senec.  

6. Poskytovateľ bude zasielať všetky potrebné výkazy na príslušné orgány vodnej správy v 

riadnych termínoch. Pri odoslaní všetkých výkazov dá poskytovateľ štatutárovi informáciu 

mailom, že táto povinnosť bola riadne splnená. 
 

 

IV. 

Povinnosti a spolupôsobenie  

1. Odovzdať poskytovateľovi  na jeho vyžiadanie všetky potrebné údaje a dokumentáciu, 

ktorá je potrebná pre jeho činnosť. 

2.  Poskytovateľ je povinný situáciu riešiť na základe svojej odbornosti a osvedčenia. 

3.  Objednávateľ umožňuje poskytovateľovi vstup do všetkých objektov ČOV Hurbanova 

Ves. 

4.  Objednávateľ zabezpečuje obsluhu ČOV vlastným pracovníkom v zmysle prevádzkového 

poriadku. O obsluhe ČOV, zásahoch, meraniach a návštevách  sa vykonajú záznamy v 

prevádzkovom denníku. 

5. Objednávateľ so svojím pracovníkom vykonáva (podľa potreby) bežnú údržbu a drobné 

opravy na VK v súčinnosti s poskytovateľom – odborným zástupcom. 

6. Kalové hospodárstvo (odvoz kalu) si objednávateľ zabezpečuje samostatne a 

prostredníctvom oprávnenej organizácie na likvidáciu kalu. Prípadne zabezpečí 

odstredenie kalu priamo na ČOV. Túto činnosť vykonáva až po konzultácii s 

poskytovateľom – odborne spôsobilou osobou. 
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V. 

Čas plnenia 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2021. Zmluva nadobudne 

právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

 

      VI. 

Cena za vykonanie diela 

 

1.   Cena za dohodnuté služby: 

 Za vykonané služby bude mesačne fakturovaná suma vo výške 400,00 Eur + DPH, t.j.

 480,00Eur. 

 Za vykonané služby počas prvých troch mesiacov bude samostatne mesačne fakturovaná 

suma vo výške 200,00 Eur + DPH, t.j. 240,00 Eur. 
   
2. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru so splatnosťou 14 dní. V prípade 

 nezaplatenia faktúry si poskytovateľ bude účtovať 0,05% z dlžnej sumy za každý 

 omeškaný  deň. 

3.  Daňový doklad (faktúra) bude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že faktúra neobsahuje správne údaje, všetky zákonne 

náležitosti alebo prílohu podľa bodu 2 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru 

vrátiť s tým, že lehota splatnosti začne plynúť až doručením opravenej resp. doplnenej 

faktúry. 

4. V prípade nezaplatenia faktúry za dodané výsledky rozboru v zmysle zmluvy,  

poskytovateľ objednávateľovi neposkytne ďalšie výsledky rozboru. Tieto výsledky 

objednávateľ obdrží  až po zaplatení svojich záväzkov voči poskytovateľovi. 

5.  V prípade, že si objednávateľ objedná u  poskytovateľa  ďalšie výkony a služby ako napr. 

mimoriadne odbery a rozbory vzoriek odpadových vôd, vypracovanie vyhodnotenia 

prevádzky ČOV alebo aktualizácia prevádzkového poriadku ČOV budú tieto výkony 

uhradené osobitne v zmysle aktuálneho cenníka  poskytovateľa. 

 

      VII. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Dodatky k zmluve budú riešené samostatne a písomnou formou. 

2.  Zmluva môže byť obidvoma stranami vypovedaná bez udania dôvodov, výpovedná lehota      

je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druhej strane. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obidve strany obdržia               

po jednom vyhotovení. 

 

 

V Hurbanovej Vsi dňa: 15.3.2021    v Ivanke pri Dunaji dňa: 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

              za obec Hurbanova Ves                                                 za AQUASECO s.r.o.            

      Ing. Peter Pospíšil               Ing. Katarína Saif Chupíková 

                                                                                                          konateľka 


