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ZMLUVA O DIELO č. 0 7 5 / 1 6 / 0 7 
Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 5 1 3 / 1 9 9 1 Zb. 

ZMLUVNÉ STRANY 

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto SENEC 
Mierové námestie 8 
903 01 SENEC 
Zastúpený : Ing. Karol Kvál, primátor 

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. 
pobočka Senec 

IBAN: SK825200000000000562441 
SWIFT/BIC: OTPVSKBX 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 

ZHOTOVITEĽ: RNDr. Ján Čapo 
M.R. Štefánika 956/2 
048 01 Rožňava 
Zastúpený: RNDr. Ján Čapo 
Bankové spojenie: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR 
IBAN: SK6983605207004201588267 
SWIFT/BIC: BREXSKBX 
IČO: 44768486 
DIČ: 1025770790 
Číslo OŽP: 2009/01214-2 
Číslo živn. registra: 850-9839 
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1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom zmluvy je vykonávať monitoring priesakovej kvapaliny, podzemných vôd, 
skládkového plynu z monitorovacieho systému skládky a sadanie telesa skládky odpadov na uzavretej 
a rekultivovanej skládke odpad na odpad, ktorý nie je nebezpečný Senec – Červený majer v rozsahu 
parametrov a frekvencie integrovaného povolenia (v zmysle bodu 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4 rozhodnutia 
SLOVENSKEJ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor 
integrovaného povoľovania a kontroly, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 2, číslo: 4697/OIPK-483/04-
Kk/370420104 zo dňa 15.12.2004) v roku 2016. 

2. TERMÍN PLNENIA 

2.1 Frekvencia odberu vzoriek priesakovej kvapaliny z monitorovacieho objektu sa stanovuje 2x ročne, 
podzemných vôd 1x ročne z monitorovacích objektov, skládkového plynu 2 x ročne a sadanie telesa 

skládky 1x ročne. 
Monitoring sa vykoná: 

Priesakové kvapaliny – akumulačná nádrž priesakových kvapalín (označenie RN) v rozsahu 
stanovených ukazovateľov: teplota, zápach, farba, zákal, pH, CHSKCr, elektrická vodivosť, N-NH4, NEL 

Podzemné vody - (HSV-2, HSV—3, HSV-4) 
Rozsah stanovených ukazovateľov: zápach, farba, zákal, pH, NEL, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Cl-, SO4

2-, As, Pb, Cd, Hg, 
Zn, Co, Cu, Ba, Be, B, F-, suma PAU, Ca, Mg, Fe, PO4

3 -, CHSKCr, elektrická vodivosť, úroveň hladiny podzemnej vody 

Skládkový plyn – (15 odplyňovacích drénov»OD-1 až OD-15) v rozsahu stanovených ukazovateľov: CH4, 
CO2, O2, H2S, H 2 

Sadanie telesa skládky – celá rekultivovaná plocha 

3. CENA ZA DIELO 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu podľa bodu 1.1 tejto zmluvy za monitoring 
priesakovej kvapaliny sumu dohodnutú na 243,72,- € za rok, podzemných vôd sumu dohodnutú na 
1 823,20,- € za rok, monitoring skládkového plynu sumu dohodnutú 1 315,20,- € za rok, sadanie 
telesa skládky sumu dohodnutú na 300,00,- € za rok. Zhotoviteľ nie je platcom DPH! 

3.2 Fakturácia bude prebiehať u monitoringu priesakovej kvapaliny 2x ročne, podzemných vôd 1x ročne, 
monitoringu skládkového plynu 2x ročne, sadania telesa skládky 1x ročne.. Splatnosť faktúr je 15 dní odo 
dňa doručenia. 

4. OSOBITNÉ DOHODY 

4.1 V cene monitoringu priesakovej kvapaliny je jej polročné a ročné kvalitatívne zhodnotenie správou, 
podzemných vôd je ich ročné zhodnotenie správou, skládkového plynu polročné a ročné zhodnotenie 
správou a výpočet emisií unikajúcich z prevádzky za príslušný rok, sadanie telesa skládky bude 
zhodnotené správou za príslušný rok. Všetky správy z monitoringov zhodnocujúce príslušný rok budú 
dodaná objednávateľovi do 25.12.2016. Polročné zhodnotenie monitoringu priesakovej kvapaliny 
a skládkového plynu bude dodané objednávateľovi do 30 dní od realizácie monitoringu. 

4.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie okrem informácií v tejto 
zmluve, ktoré im boli zverené, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy o dielo. Zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa bude :Ing. Dana Mikulášová PhD. 

4.3 Objednávateľ zabezpečí povolenie k vstupu do areálu skládky v rozsahu a na čas potrebný pre 
plnenie predmetu zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
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východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných 
strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. 

4.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4.6 V prípade nedodržania termínu odovzdania výsledkov vyhodnotenia, podľa bodu 2.2, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z príslušnej sumy za každý deň omeškania. 

4.7 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry podľa bodu 3.2, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z príslušnej sumy za každý deň omeškania. 

4.8 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 
vyhotoveniach. 

4.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

V Rožňave dňa 12.5.2016 V Senci dňa 12.5.2016 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

„podpísané“ „podpísané“ 

RNDr. Ján Čapo Ing. Karol Kvál 
primátor Mesta Senec 
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