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ZMLUVA 
č. 1 /2013 

o zabezpečení prevádzky strojnotechnologického zariadenia 
SENEC, ZIMNÁ A AGÁTOVÁ ULICA 

v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Objednávatef: 

Zastúpené: 

Bankové spojenie: 
Číslo úctu: 

IČO: 
DIČ:IČSK 

a 

Vykonávateľ: 

Článok L 
ZMLUVNÉ STRANY 

Mesto Senec 
Mierové Námestie 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

Dexia Banka Slovensko a.s. Žilina 
6602820003/5600 

Miloslav Targoš 
Svätý Martin č. 1916, 903 01 Senec 
E: mail targos.miloslav@qolemtech.sk 
Mobil: 0905 976 748 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Nie som platca DPH 

VUB a.s. Senec 
1237759853/0200 
41467868 
1047840794 

uzatvárajú túto zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky strojnotechnologických 
zariadení (ďalej len zariadení) v Senci: a, Zimná ulica, b, Agátová 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je odborný výkon prevádzky zariadení 
a, Senec - Zimná ul. podľa prílohy. 
b, Senec - Agátová ul. podľa prílohy 
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Článok III. 
DOBA VÝKONU PREVÁDZKY 

1. Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky predmetu tejto zmluvy sa 
uzatvára do 31.12.2013 

2. Výkon prevádzky sa začne realizovať po odovzdaní predmetu zmluvy a spísaní 
odovzdávacieho protokolu o odovzdaní predmetu tejto zmluvy. Súčasťou protokolu je 
aj kópia plánu skutočného vyhotovenia a kópia technickej dokumentácie osadených 
čerpadiel a miestny prevádzkový predpis. 

3. Ak to bude vyžadovať situácia, súčasťou preberania predmetu zmluvy bude zápis 
o odstránení vád a nedostatkov brániacich bezpečnému a nerušenému 
prevádzkovaniu, a ich termínu odstránenia. 

Článok IV. 
CENA ZA VÝKON PREVÁDZKY 

Cena za výkon prevádzky a rozsah prác je uvedený v prílohe tejto zmluvy. 

Článok V. 
PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE VÝKONU PREVÁDZKY 

Povinnosti objednávateľa; 

1. Objednávateľ odovzdá vykonávateľovi predmet zmluvy v riadnom technickom 
a technologickom stave. V prípade nedostatkov (viď. ČI.3 ods.3 ), na ich 
odstránenie objednávateľ vystaví zvlášť objednávku. 

2. Objednávateľ prostredníctvom svojich pracovníkov, alebo ním poverených osôb 
zabezpečí neodkladne nahlásenie akejkoľvek poruchy zariadenia. 

Povinnosti vykonávateľa: 

1. Vykonávateľ prevádzky zabezpečí bežnú údržbu a prevádzkyschopnosť zariadení, 
na ktorú sa vzťahuje výkon prevádzky podľa tejto zmluvy. 

2 Vykonávateľ prevádzky bez zbytočného odkladu oznámi objednávateľovi všetky 
vady, poškodenia a poruchy, ktoré sa na zariadeniach vyskytnú počas ich 
prevádzkovania a ktoré bránia nerušenému výkonu prevádzkovania. 

3. Vykonávateľ prevádzky v rozsahu určenom touto zmluvou zodpovedá iba za škody, 
ktoré spôsobí porušením svojich povinnosti vyplývajúcich z výkonu funkcie 
vykonávateľa prevádzky. 

4. Vykonávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedovoleným zásahom iných 
osôb, za škody spôsobené prírodnými vplyvmi alebo počasím. 

5. Vykonávateľ zabezpečí odstránenie poruchy väčšieho rozsahu, ktorá vznikne na 
predmete zmluvy, na náklady objednávateľa pokiaľ nejde o záručné vady, ktoré 
objednávateľ uplatní u investora resp. u dodávateľa zariadenia. Poruchou väčšieho 
rozsahu sa rozumie porucha, ktorá znemožni plynulý chod zariadenia. Každý takýto 
prípad bude pred začatím opravy riešený za účasti oboch zmluvných strán, ktoré 
posúdia a dohodnú prevádzkyschopnosť kanalizácie, rozsah opravy, spôsob 
opravy a spôsob financovania. 
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Článok VI. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

Výkonom prevádzky nie sú dotknuté práva a povinnosti objednávateľa - vlastníka k 
predmetného zariadenia. 
Zmluvu môže vypovedať, aj pred ukončením doby určitej ktorákoľvek zo zmluvných 
strán, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci keď bola výpoveď doručená. 
Styčnými osobami za vecné plnenie predmetu zmluvy sú: 

a) za objednávateľa: Karol Cére 

b) za vykonávateľa: Miloslav Targoš 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri zmene mien osôb a ostatných dát uvedených 
v tejto zmluve, oznámia túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 

Článok VII. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluvu je možné meniť, alebo doplniť len písomnou formou so súhlasom zmluvných 
strán. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva 
vykonávateľ. 
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Príloha č. 1 
k zmluve č. 1/2013 , o zabezpečení odborného výkonu prevádzky 
strojnotechnologického zariadenia Senec, Zimná a Agátová ul 

Táto príloha slúži na konkrétne stanovenie rozsahu prác a stanovenie 
dohodnutej odmeny za odborný výkon prevádzky strojnotechnologického zariadenia. 

I. Rozsah zmluvných prác: 

1. Pravidelná údržba a kontrola správnej činnosti technologickej časti zariadenia. 
2. Pravidelná kontrola a údržba el. časti zariadenia. 
3. Pravidelné bežné manuálne čistenie technológie a čerpadiel. 
4. Kontrola a nastavenie výkonu čerpadiel. 
5. Pretáčanie uzatváracích armatúr. 
6. Odstránenie drobných porúch na el. časti a technológie. 
7. Odpratanie a zákonná likvidácia nebezpečných odpadov po čistení. 
8. Zabezpečiť opravu čerpadiel. 
9. Zabezpečiť opravy väčšieho rozsahu. 
10.Zabezpečiť odstránenie závažných porúch a havárií. 
11. Zabezpečiť pravidelné revízie el. časti 
12. Zabezpečiť čistenie nádrže pomocou kombinovaných vozidiel. 

Na náklady (zvlášť obi) objednávateľa resp, jeho reklamácie u dodávateľa v rámci 
záručnej doby: 

13.Oprava čerpadiel. 
14. Oprava väčšieho rozsahu. 
15. Odstránenie závažných porúch a havárií. 
16. Revízie el. časti 
17.Čistenie nádrže pomocou kombinovaných vozidiel. 

H. Cena za odborný výkon prevádzky: 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene 220- eur / mesiac, za uvedený rozsah 
prác v bodoch 1 až 12. 

2. Vykonávateľ bude pravidelne mesačne fakturovať dohodnutú čiastku. 

Táto príloha sa môže meniť a dopĺňať len písomnou formou a za súhlasu 
oboch zmluvných strán. 
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