
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2022 
na zabezpečovanie chodu ČOV a verejnej kanalizácie pre Združenie obcí 

Enviropark Pomoravie 
v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
(ZVK), zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a§ 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (OBZ) 

1.2. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

Združenie obcí Enviropark Pomoravie 
Závod 243, 908 72 Závod 
Záujmové združenie právnických osôb 
Register združení obcí, Okresný úrad Bratislava 
Ing. Peter Vrablec , predseda združenia 
36067725 
2021776174 
SK2021776174 
Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN: SK66 5600 0000 0032 2742 8005 

Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Peter Vrablec 
veciach technických: 
Telefón: 0903751275 
ďalej len „objednávateľ)" 

1.2. Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Právna forma: 
Zapísaná: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Číslo účtu: 

P ANEMA Services s.r.o. 

Veľkomoravská 2416/16, 901 01 Malacky 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Okresný súd Bratislava I, oddiel sro, vložka číslo 93260/B 
Ing. Pavol Ščasný 
47491493 
2023904608 
SK2023904608 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK70 0900 0000 0050 4872 6487 
5048726487 /0900 

Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Pavol Ščasný 
veciach technických: 
Telefón: 0917116842 
( ďalej len „poskytovate!"') 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 



uzatvárajú túto zmluvu o zabezpečovaní riadneho chodu ČOV a verejnej kanalizácie 
na. základe verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VO") ,,nadlimitná zákazka". 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Objednávateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom čistiarne 
odpadových vôd a verejnej kanalizácie s prečerpávacími stanicami, 
nachádzajúcej sa v obciach Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary 
(ďalej len „ČOV a kanalizácia"), ktorá je podrobnejšie identifikovaná 
v prílohe č.l tejto zmluvy. Údaje o čase nadobudnutia, účtovnej 
hodnote, o odpisoch, o opotrebení jednotlivých objektov a zariadení 
ČOV a verejnej kanalizácie sú uvedené v účtovnej evidencii 
objednávateľa. 

2. Poskytovateľ je podľa živnostenského registra / obchodného registra 
osobou spôsobilou na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy 
a vyhlasuje, že disponuje personálnymi a odbornými znalosťami 
potrebnými na riadne plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať počas 
platnosti tejto zmluvy riadny chod ČOV a verejnej kanalizácie 
vykonávaním prác špecifikovaných v tejto zmluve a záväzok 
objednávateľa uhrádzať poskytovateľovi dohodnutú odplatu a plniť si 
ďalšie povinnosti podľa tejto zmluvy. 

Čl. III. 
Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať riadny chod ČOV a kanalizácie 
v zmysle: 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách (ZVK), 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, 
vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 
124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 397 /2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a 
množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva 
vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a 
o smerných číslach spotreby vody 



vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových 
poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu 
vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov 
odpadových vôd, 
vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 
718/2002 z. z., 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z., 
projektovej dokumentácie, prevádzkového poriadku 
a manipulačného poriadku. 

2. Pre riadny chod ČOV a kanalizácie je Poskytovateľ povinný zabezpečovať 
nasledovné služby: 
a) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu ČOV a kanalizácie, 
b) informovať objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť prevádzku ČOV a kanalizácie, legislatívne povinnosti 
objednávateľa alebo poskytovateľa, efektívnosť poskytovaných služieb 
ako aj plnenie ďalších ustanovení tejto zmluvy, 

c) zabezpečovať vykonanie minimálneho rozsahu odberu vzoriek 
odpadových vôd, ich rozbory a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať 
príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie 
v zmysle vyhlášky č. 315/2004 Z. z., 

d) vykonávať prevádzkový monitoring vrátane zabezpečenia záznamov 
z monitoringu v rozsahu: protokol o odbere vzorky odpadových vôd, 
evidencia vzorky odpadových vôd, laboratórny záznam o zložení 
odpadových vôd, 

e) zabezpečiť kalibráciu merných objektov, 
f) zabezpečovať vykonávanie všetkých revízií a technických prehliadok 

technických, technologických, tlakových a elektronických zariadení 
ČOV a kanalizácie v intervaloch stanovených platnými právnymi 
predpismi, 

g) zastupovať objednávateľa na konaniach, týkajúcich sa prevádzky ČOV 
a kanalizácie, vedených na príslušných orgánoch verejnej správy, 

h) poskytovať objednávateľovi odbornú pomoc pri zabezpečovaní plnenia 
nariadení orgánov štátnej správy súvisiacich s ČOV a kanalizáciou, 
najmä v prípade požiadaviek investičného alebo rozvojového charakteru, 

i) evidovať a zabezpečovať archiváciu hlásení ( oznámenia, výpisy na 
SHMÚ, ŽP, štatistika) a látkových a bilančných údajov vypúšťaných 
odpadových vôd do recipientu, 

j) zabezpečovať plnenie zákonných povinností na úseku bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení podľa 
vyhlášky č. 718/2002 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a na úseku 
ochrany pred požiarmi, 



k) pravidelne vykonávať technologický servis ČOV, technologicko - 
metodické riadenie prevádzky (kontrola a nastavenie technologického 
procesu), 

l) zabezpečovať bezodkladné zásahy na odstránenie porúch a havárii na 
ČOV a kanalizácii, 

m) zabezpečovať splnenie požiadaviek na prevádzkovanie ČOV 
a kanalizácie v zmysle platných právnych predpisov, 

n) zabezpečovať predkladanie výkazov pre dotknuté orgány ako SVP, 
VUVH, SHMU , URSO, OÚŽP, ZberVak, 

o) určovať technické podmienky pripojenia producentov odpadových vôd 
na verejnú kanalizáciu a podmienky rozšírenia verejnej kanalizácie, 

p) vyjadrovať sa k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné 
konanie budúcich producentov odpadových vôd, 

q) viesť prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach ČOV a verejnej 
kanalizácie a poskytovať údaje z tejto evidencie vlastníkovi. 

3. Poskytovateľ je povinný v súvislosti so zabezpečovaním chodu ČOV a 
kanalizácie zabezpečovať aj vedenie účtovníctva a spracovanie riadnej účtovnej 
závierky pre subjekty verejnej správy, kód sektora 13130 (miestna samospráva) 
v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a platných postupov účtovania a ostatných zákonov plynúcich z hospodárenia s 
verejnými prostriedkami, v nasledovnom rozsahu: 
a) priebežné spracovávanie účtovných dokladov v sústave podvojného 

účtovníctva na mesačnej báze, 
b) vypracovávanie štatistických hlásení a výkazov súvisiacich s účtovníctvom, 
c) vybavovanie bežnej korešpondencie súvisiacej s účtovníctvom, 
d) zostavovanie rozpočtu, 
e) evidencia tovaru na skladových kartách v členení podľa jednotlivých druhov 

tovaru a skladov v jednotkách množstva aj v peňažných jednotkách, 
f) vedenie účtovných kníh, evidencie majetku, záväzkov a pohľadávok, 

opravných položiek a rezerv, 
g) po ukončení roka činnosť súvisiaca s uzatváraním účtovných kníh (účtovná 

analýza, základom ktorej je inventarizácia, následne daňová analýza, ktorá 
slúži ako podklad k vyhotoveniu daňového priznania k dani z príjmov, 
uzatvorenie účtovných kníh a napokon vyhotovenie účtovnej závierky), 

h) príprava a realizácia platobných príkazov na základe podkladov 
z účtovníctva, 

i) sledovanie a implementácia legislatívnych zmien, 
j) účtovné poradenstvo, 
k) mesačné spracovávanie evidencie DPH a súhrnných hlásení podľa potreby, 
l) vedenie daňovej agendy - daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň 

z nehnuteľnosti, 
m) podávanie daňových priznaní v elektronickej podobe, 
n) komunikácia so správcom dane a účasť pri daňovej kontrole, 
o) komunikácia s audítormi a účasť na audite, 
p) vystavovanie odberateľských faktúr, 



q) evidencia stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov, 
r) poskytnutie ďalších účtovníckych služieb na základe dohody 

s objednávateľom. 

4. Poskytovateľ je povinný v súvislosti so zabezpečovaním chodu ČOV a 
kanalizácie zabezpečovať administratívne služby v nasledovnom rozsahu: 
a) bežná administratívna korešpondencia s inštitúciami, 
b) bežná administratívna korešpondencia s producentmi odpadových vôd, 
c) riešenie reklamácií vystavených faktúr za odvádzanie odpadových vôd 

podaných producentmi odpadových vôd, 
d) riešenie poistných udalostí, ktoré vznikli pri prevádzke ČOV a kanalizácie, 
e) zvolávanie, príprava a účasť na pracovných poradách objednávateľa, 
f) zvolávanie, príprava, účasť a vyhotovenie zápisu zo zasadnutí valných 

zhromaždení objednávateľa, 
g) poskytovanie informácií pre aktualizáciu webovej stránky objednávateľa a 

zverejňovanie dokumentov podľa platných predpisov, 
h) zabezpečovanie smerníc podľa platných predpisov, 
i) príprava podkladov k vypracovávaniu žiadostí o dotáciu alebo nenávratný 

finančný príspevok, 
j) poskytovanie ďalších administratívnych služieb na základe dohody 

s objednávateľom. 

5. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť spracovanie miezd: 
a) spracovanie miezd podľa podkladov od objednávateľa na mesačnej báze, 
b) vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd 

o vykonaní práce, 
c) vypracovanie dokladov pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca, 
d) prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na sociálne 

zabezpečenie a zdravotné poistenie, 
e) vedenie mzdovej agendy, 
f) vedenie personálnej agendy, 
g) podávanie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených 

a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov a o daňovom bonuse 
h) po ukončení roka podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo 

závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii 
a o daňovom bonuse, vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch 
fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
vykonanie ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo 
závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. 

6. Poskytovateľ je povinný v súvislosti so zabezpečovaním chod ČOV a 
kanalizácie zabezpečiť vedenie klientskeho centra vo vlastných priestoroch, 
ktoré sa budú nachádzať v jednej z dotknutých obcí ( Gajary, Veľké Leváre, 
Závod, Malé Leváre), prípadne v okresnom meste Malacky, podľa možností 



poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkový čas 
klientskeho centra pre verejnosť v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne. 

Čl. IV. 
Výkon servisu a údržby 

Spôsob a rozsah výkonu servisu a údržby ČOV a kanalizácie: 

a) stála servisná pohotovosť - poskytovateľ bude zabezpečovať 24 
hodinovú servisnú pohotovosť pre vykonanie havarijných opráv ČOV 
a kanalizácie, pričom pohotovosťou sa rozumie povinnosť poskytovateľa 
mať k dispozícii strojné mechanizmy a personálne kapacity v rozsahu 
potrebnom na riešenie havarijného stavu. Poskytovateľ je povinný 
najneskôr do 4 hodín od zistenia alebo telefonického nahlásenia havárie 
na ČOV a kanalizácii objednávateľom, dostaviť sa na miesto havárie 
a bezodkladne haváriu odstrániť alebo zabezpečiť dočasné provizórne 
riešenie na odstránenie havarijného stavu, ak haváriu nie je možné 
odstrániť bezodkladne alebo ak by náklady na odstránenie havárie 
presiahli 1 O.OOO,- Eur bez DPH, 

b) pravidelná servisná činnosť - riadna a pravidelná údržba a 
kontrola kanalizácie v rozsahu 16 ks prečerpávacích staníc na stokovej 
sieti v obciach Závod (8ks PČS), Veľké Leváre (4ks PČS), Malé Leváre ( 
4ks PČS). Pravidelná servisná činnosť bude pozostávať z nasledujúcich 
prác v stanovených intervaloch: 

1 x mesačne 

4 x mesačne 

- čistenia prečerpávacích staníc čistiacim strojom 
- ručného čistenia stien a dna PČS od naplavenín 

a mastnôt 
- kontroly a nastavenie automatického riadenia PČS, 
- kontroly a nastavenie elektroniky, 
- odpočtu indukčných prietokomerov, 
- odpočtu elektromerov, 
- zisťovanie potreby čistenia odpadových potrubí, 
- kontrola priechodu a nánosov v potrubí a v revíznych 

šachtách 
- vyčistenie čerpacej techniky, 
- čistenia hrablicových košov, 
- odvoz zhrabkov na určené miesto, 
- nastavenia a očistenia plavákových spínačov, 
- meranie a zaznamenávanie prevádzkových veličín. 

údržby strojnotechnologického zariadenia v zmysle návodu na údržbu 
- čerpadlá - kontrola oleja, výmena oleja, nastavenie 

rezacieho mechanizmu a obežného kola, 
- spätné klapky, 
- indukčné prietokomery, 



- šupákove uzávery 

c)opravy - opravami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú všetky činnosti 
(práce a služby), ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo 
poškodenie za účelom uvedenia ČOV a kanalizácie do predchádzajúceho 
alebo prevádzkyschopného stavu. Uvedením do prevádzkyschopného stavu 
sa rozumie pre účely tejto zmluvy vykonanie opravy aj s použitím iných než 
pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií, ak 
nedôjde k zmene technických parametrov alebo k zvýšeniu výkonnosti 
majetku a ani k zmene účelu použitia majetku. Opravy bude realizovať 
poskytovateľ na základe odsúhlasenia objednávateľa. 

d) obsluha ČOV 

- v rozsahu: v pracovné dni 8 hodín denne, 
soboty, nedele a sviatky 4 hodiny denne, 

- riadenie a obsluha technologických zariadení ČOV vrátane údržby 
a opráv zariadení v zmysle prevádzkového a manipulačného 
poriadku, 

- kontrola funkčnosti čerpadiel a plavákových spínačov, 
- vykonanie predpísaných záznamov do prevádzkového denníka, 

kontrola čistoty prítokového potrubia a hrablíc, 
- kontrola čistoty hladiny v dosadzovacom priestore, 
- kontrola aktivačného priestoru a prevzdušnovanie, 
- kontrola stavu elektrických zariadení. 

ČI. v. 
Havárie 

1. Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného 
prevádzkového stavu ČOV a kanalizácie, v dôsledku čoho dôjde k úniku 
nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných škodlivých faktorov, ktoré majú 
negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok. 

2. Poskytovateľ je oprávnený a zároveň povinný odstrániť haváriu na ČOV 
a kanalizácii v nevyhnutnom rozsahu do sumy neprevyšujúcej 1 O.OOO,- Eur bez 
DPH, a to aj bez objednávky a súhlasu zo strany objednávateľa. V prípade 
opravy alebo havárie väčšieho rozsahu s predpokladanými nákladmi nad 
1 O.OOO,- Eur bez DPH je poskytovateľ povinný na túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa, pričom nie je oprávnený takúto 
opravu vykonať, ani nie je oprávnený zabezpečiť odstránenie havárie nad rámec 
čl. IV, písm. a) tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ na odstránenie havarijného stavu pri zákazkách s nízkou hodnotou 
vyššou ako 1 O.OOO,- Eur bez DPH podľa § 117 ods. 4.2 zákona o VO pri 
uskutočňovaní stavebných prác alebo na poskytnutie služby z dôvodu 
mimoriadnej udalosti nespôsobenej objednávateľom a ani poskytovateľom, 



ktorú nemohli predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno 
postupovať s použitím elektronickej platformy, môže vyzvať na rokovanie bez 
zverejnenie aj poskytovateľa. 

Čl. VI. 
Povinnosti objednávateľa 

Objednávaleľ je povinný: 
a) odovzdať po podpísaní zmluvy poskytovateľovi ČOV a kanalizáciu 

v riadnom technickom a technologickom stave spolu so všetkými 
povoleniami, rozhodnutiami a ďalšími dokladmi potrebnými na prevádzku 
ČOV a kanalizácie, 

b) na žiadosť poskytovateľa mu poskytnúť všetku potrebnú technickú a právnu 
dokumentáciu nevyhnutnú pre riadne zabezpečovanie úloh, ktoré 
poskytovateľovi vyplývajú z tejto zmluvy a bez zbytočného odkladu mu 
poskytnúť všetky informácie týkajúce sa činností vykonávaných 
poskytovateľom podľa tejto zmluvy, ktoré by mohli mať vplyv na chod 
ČOV a kanalizácie, 

c) informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli 
ovplyvniť chod ČOV a kanalizácie, plnenie ustanovení tejto zmluvy ako aj 
výslednú efektívnosť poskytovaných služieb, 

d) umožniť' zamestnancom a zmluvným partnerom poskytovateľa prístup na 
všetky nehnuteľnosti a miesta, kde sa nachádza ČOV a kanalizácia za 
účelom plnenia povinností stanovených touto zmluvou ako aj všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 

e) spolupracovať s poskytovateľom na dosiahnutí maximálnej účinnosti a 
efektívnosti prevádzky a chodu ČOV a kanalizácie, 

f) zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového a manipulačného 
poriadku ČOV a kanalizácie v zmysle platných predpisov, 

g) zabezpečiť zmeny existujúcich zmlúv s tretími osobami tak, aby boli v 
súlade s touto zmluvou, napr. odber vzoriek splaškovej vody, revízie a pod., 

h) predkladať poskytovateľovi úplné účtovné doklady na zaúčtovanie riadne 
a včas; v prípade ak poskytovateľ zistí, že predložené doklady vykazujú 
nedostatky, alebo ak zistí akúkoľvek inú skutočnosť, týkajúcu sa 
poskytnutých dokladov, ktorá by mohla mať negatívny dopad na 
objednávateľa, je povinný objednávateľa na to upozorniť a obe zmluvné 
strany sú povinné zistené nedostatky prerokovať. Objednávateľ je povinný 
zvážiť pripomienky poskytovateľa týkajúce sa predkladaných dokladov. V 
prípade, že uvedené pripomienky poskytovateľa nebudú zo strany 
objednávateľa rešpektované, poskytovateľ nie je zodpovedný za vecnú a 
číselnú správnosť zaúčtovaných dokladov vykazujúcich nedostatky, 

i) zabezpečovať uzatvorenie zmlúv o odvádzaní odpadových vôd s 
producentami odpadových vôd a bezodkladne informovať poskytovateľa 
o uzavretí zmluvy, ktorý zmluvu zverejní v zmysle platných predpisov, 



j) zabezpečiť plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd od producentov 
odpadových vôd napojených na verejnú kanalizáciu v zmysle uzatvorených 
zmlúv a rozhodnutí, 

k) zabezpečiť vypracovanie investičného plánu ČOV a kanalizácie a vykonávať 
investície a rekonštrukcie ČOV a kanalizácie v súlade s investičným plánom 
na základe predchádzajúceho písomného upozornenia poskytovateľa je 
objednávateľ povinný včas zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie na objektoch 
a zariadeniach ČOV a kanalizácie, 

1) riešiť porušenie podmienok zmlúv uzatvorených medzi producentmi 
odpadových vôd a objednávateľom, 

m) bezodkladne nahlasovať poskytovateľovi všetky zmeny na odberných 
miestach, ako je zmena producenta pri predaji nehnuteľnosti, úmrtie 
producenta, výmena vodomera, zmena počtu osôb na odberných miestach, 
ktoré sú fakturované podľa smerných čísiel a všetky ostatné zmeny, ktoré 
majú vplyv na správnu fakturáciu odvádzania odpadových vôd, 

n) vykonať odpis stavov vodomerov na každom odbernom mieste vždy 
k 30.06. a 31.12. bežného roka. Stavy odovzdá poskytovateľovi zapísané 
v tabuľke podľa požiadavky poskytovateľa, v termíne k 30.6. do 5.7. 
a v termíne k 31.12. do 5.1. bežného roka, za účelom vystavenia faktúr za 
odvádzanie odpadových vôd producentom odpadových vôd. Poskytovateľ 
odovzdá vystavené faktúry objednávateľovi, ktorý zabezpečí doručenie 
faktúr producentom odpadových vôd na svoje náklady. V prípade 
omeškania objednávateľa s odovzdaním vypracovanej tabuľky, 
v nedostatočnom predstihu na vystavenie faktúr za všetky odberné miesta, 
poskytovateľ nezodpovedá za prípadný vznik škody v dôsledku 
oneskoreného a/alebo dodatočného spracovania, 

o) objednávateľ pri zabezpečovaní zákaziek na uskutočňovanie stavebných 
prác, opráv, rekonštrukcií alebo odstraňovania havárií pri finančných 
limitoch podľa § 5 zákona o VO bude zasielať Výzvu na predloženie ponúk 
cez elektronickú platformu aj poskytovateľovi, ktorý sa v tejto súťaží 
umiestnil na prvom mieste. 

Čl. VII. 
Práva objednávateľa 

Objednávateľ je oprávnený: 
a) vyžadovat" od poskytovateľa riadne udržiavanie a chod ČOV a 

kanalizácie, 
b) vyžadovať od poskytovateľa správy o stave prevádzkovanej ČOV a 

kanalizácie, o vzniknutých poruchách a haváriách ako aj návrhy na 
opravy a rekonštrukciu ČOV a kanalizácie, 

c) nahliadať do účtovných a všetkých ostatných dokladov, ktoré súvisia s 
činnosťou poskytovateľa pri zabezpečovaní prevádzky ČOV a kanalizácie. 



Čl. VIII. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných 
strán, podľa Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov na cene na celý predmet zmluvy počas trvania 
zmluvy: 

Cena celkom bez DPH 1109124,00EUR 
DPH20% 221 824,80 EUR 
Cena celkom s DPH 1 330 948,80 EUR 
Slovom: Jedenmilióntristotridsaťtisícdeväťstoštyridsaťosem 

eur osemdesiat centov 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonávaná mesačne na základe 

faktúr vystavených poskytovateľom. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny daňových alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ktoré majú preukázateľný vplyv na 
dojednanú zmluvnú cenu, budú rokovať o úprave dojednanej výšky ceny vo 
forme dodatku k tejto zmluve. Táto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

5. Splatnosť faktúr je do 14 dní od jej doručenia vlastníkovi. 
6. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 

2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov alebo budú vo faktúre uvedené nesprávne údaje, je objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť poskytovateľovi bez jej úhrady. V takomto prípade 
začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej 
faktúry, ktorá spÍňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet 
poskytovateľa, ktorý je uvedený vo faktúre. 

8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry má 
poskytovateľ právo uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 
0,03 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

9. Náklady na opravy, odstraňovanie havárií, rekonštrukcie a podobne znáša 
v celom rozsahu objednávateľ. V prípade, ak úhradu nákladov alebo časti 
nákladov na opravy alebo odstraňovanie havárií uhradí poskytovateľ, je 
objednávateľ povinný mu tieto náklady refinancovať na základe osobitne 
vystavenej faktúry. 

1 O. V prípade, ak sa objednávateľ a poskytovateľ dohodnú na vykonávaní 
ďalších účtovníckych služieb podľa čl. III, bod 3, písm. r) tejto zmluvy alebo 
ďalších administratívnych služieb podľa čl. III, bod 4 písm. j) tejto zmluvy, 
dohodnú sa zároveň na odplate za uvedené služby osobitne, mimo 
ustanovení tejto zmluvy. Cena týchto služieb, ktoré nie sú predmetom tejto 
zmluvy bude predmetom cenovej ponuky každej jednotlivej objednávky. 



1 1. Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k 
zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť 
v rozpore s§ 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

12. V prípade, ak sa objednávateľ a poskytovateľ dohodnú na vykonaní 
doplnkových služieb, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, dohodnú sa 
zároveň na odplate za uvedené služby osobitne, mimo ustanovení tejto 
zmluvy. Cena týchto služieb, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, bude 
predmetom cenovej ponuky každej jednotlivej objednávky. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny daňových alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré majú preukázateľný vplyv na 
dojednanú zmluvnú cenu, budú sa riešiť dodatkom k zmluve. 

14. V prípade, ak v priebehu trvania zmluvy príde k rozšíreniu počtu 
nehnuteľnosti uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ceny za služby budú 
poskytovateľovi hradené podľa prílohy č. 2 Výkaz výmer tejto zmluvy. 
Dodatok k zmluve sa bude robiť v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a navýšeniu 
mesačných platieb. Zvýšenie mesačných platieb sa netýka ods. 11 tohto 
článku. 

15. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania 
zmluvy v dôsledku registrácie poskytovateľa za platiteľa DPH. 

Čl. IX. 

Čas plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 6 rokov, t.j. od 01.11.2022 do 31.10.2028. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť dohodou 

zmluvných strán, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán 
alebo odstúpením od zmluvy. 

3. V prípade výpovede je výpovedná lehota pre obe zmluvné strany šesť 
mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4. V prípade, ak objednávateľ zmluvu vypovie bez toho, aby zo strany 
poskytovateľa došlo k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, zaväzuje sa 
uhradiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- Eur. Zmluvná 
pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
poskytovateľa na úhradu zmluvnej pokuty na adresu objednávateľa uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v nasledovných prípadoch: 

a) ak poskytovateľ stratí oprávnenie na prevádzkovanie ČOV a kanalizácie, 
b) ak súd rozhodne o začatí konkurzného konania týkajúceho sa 

poskytovateľa ako dlžníka, 
c) ak poskytovateľ vstúpi do likvidácie, 
d) ak poskytovateľ závažným spôsobom poruší niektorú z povinností podľa 

tejto zmluvy, 



e) ak poskytovateľ spôsobí objednávateľovi škodu na ČOV a kanalizácii 
a objednávateľ s poskytovateľom sa nedohodnú na jej náhrade. 

6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného 
porušenia zmluvy zo strany objednávateľa, najmä ak objednávateľ 
poskytovateľovi neuhradí riadne a včas dohodnutú odplatu podľa čl. VIII 
tejto zmluvy alebo v prípade, ak objednávateľ poskytovateľovi neposkytne 
súčinnosť potrebnú na zabezpečenie riadneho chodu ČOV a kanalizácie 
alebo riadne plnenie povinností zo strany poskytovateľa. 

7. Odstúpenie od zmluvy je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej 
strane písomne, na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odstúpením od 
zmluvy sa táto zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti 
zmluvných strán s výnimkou tých, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú 
byť plnené aj po zániku zmluvy. 

8. Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzujú v prípade ukončenia zmluvného 
vzťahu založeného touto zmluvou pred uplynutím doby podľa bodu 1 tohto 
článku zmluvy uskutočniť všetky kroky potrebné na to, aby bolo 
zabezpečené nepretržité a plynulé odvádzanie a čistenie odpadových vôd bez 
ohrozenia producentov odpadových vôd pripojených na ČOV a kanalizáciu, 
životného prostredia alebo objektov a zariadení ČOV a kanalizácie. 
Poskytovateľ je zároveň povinný do 60 pracovných dní odo dňa skončenia 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou odovzdať objednávateľovi 
údaje o vykonávanej činnosti, dostupnú prevádzkovú evidenciu a ďalšie 
listiny, súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizácie, ktoré má k dispozícii. 

9. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po ukončení zmluvného 
vzťahu založeného touto zmluvou odovzdať objednávateľovi objekty 
a zariadenia ČOV a kanalizácie v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím 
na obvyklé opotrebenie a s prihliadnutím na objednávateľom odsúhlasené 
zmeny a odovzdať mu úplnú dokumentáciu, týkajúcu sa ČOV a kanalizácie, 
ktorú má k dispozícii. 

Čl. X. 
Zodpovednosť 

1. Poskytovatel" zodpovedá od účinnosti zmluvy za všetky škody spôsobené 
zabezpečovaním chodu ČOV a kanalizácie v prípade porušenia platných 
právnych predpisov porušením ustanovení tejto zmluvy zo strany 
poskytovateľa. 

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody priamo alebo nepriamo vzniknuté z 
dôvodu opotrebovania, porúch a mimoriadnych udalosti. Tieto škody 
a prípadné sankcie znáša na svoje náklady objednávateľ. 

3. Náklady na poistenie majetku znáša objednávateľ, poskytovateľ je povinný 
bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek škodovú udalosť na 
objektoch a zariadeniach ČOV a kanalizácie. 

4. Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky závady a 
poškodenia, ktoré na objektoch a zariadeniach ČOV a kanalizácie spôsobil 



vlastnou činnosťou resp. činnosťou osôb, ktoré plnili jeho príkaz alebo 
objednávku. 

5. Objednávateľ nezodpovedá za škody na hnuteľnom majetku poskytovateľa, 
ktorý sa bude nachádzať v priestoroch ČOV a kanalizácie. 

Čl. XI. 
Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 

1. Objednávateľ a poskytovateľ zhodne vyhlasujú, že neprebieha žiadne 
reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie na ich majetok v zmysle 
platných právnych predpisov, ani v minulosti neprebiehalo, vyhlasujú, že nie 
sú v úpadku ani im úpadok nehrozí, nie je voči nim vedená exekúcia, ani 
neprebieha výkon súdneho alebo správneho rozhodnutia, ktoré by 
akýmkoľvek spôsobom sťažovalo alebo znemožňovalo plnenie tejto zmluvy 
alebo dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ a poskytovateľ zhodne vyhlasujú, že ku dňu podpísania tejto 
zmluvy neexistuje žiaden ich záväzok, zákaz alebo obmedzenie, ktoré by im 
bránili v uzavretí tejto zmluvy a vyhlasujú, že uzavretím tejto zmluvy 
nedôjde k porušeniu akýchkoľvek záväzkov objednávateľa alebo 
poskytovateľa voči tretím osobám. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade akejkoľvek podstatnej zmeny týkajúcej 
sa poskytovateľa alebo jeho finančnej situácie alebo v prípade, že nastanú 
okolnosti, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť plnenie tejto zmluvy 
alebo dosiahnutie účelu tejto zmluvy, oznámiť túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi. 

4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú a berú na vedomie, že ČOV a kanalizácia 
je a ostáva vlastníctvom objednávateľa a poskytovateľ nie je oprávnený 
ČOV a kanalizáciu alebo ich časť previesť na tretiu osobu, dať ČOV a 
kanalizáciu ani ich časť do nájmu, výpožičky, ani iného faktického užívania 
tretej osobe a nie je oprávnený zaťažiť ČOV a kanalizáciu alebo ich časť 
akýmkoľvek právom tretej osoby. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že budú navzájom spolupracovať pri výkone 
akejkoľvek kontroly v objektoch a zariadeniach ČOV a kanalizácie a za 
týmto účelom poskytovateľ umožní objednávateľovi, ním poverenej osobe 
alebo kontrolným orgánom vykonať kontrolu plnenia povinností 
poskytovateľa alebo kontrolu stavu ČOV a kanalizácie. 

Čl. XII. 
Vzájomná komunikácia a doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia zmluvných strán bude 
prebiehať ústnou formou, telefonicky, elektronickými médiami alebo 
písomne. V prípadoch, v ktorých je v tejto zmluve alebo osobitnými 
predpismi stanovená písomná forma, zmluvné strany sa dohodli, že 
písomnosť môže byť doručená osobne a druhá zmluvná strana potvrdí 
prevzatie dátumom prevzatia a svojím podpisom, alebo môže byť 
doručované poštou ako doporučená zásielka do vlastných rúk a zaslaná na 
adresu, ktorá je uvedená v tejto zmluve ako doručovacia adresa alebo ktorá 



bola ako doručovacia adresa druhej zmluvnej strane písomne oznámená. 
Všetky písomnosti doručované ako doporučené zásielka, sa považujú za 
doručené desiatym dňom po ich preukázateľnom odoslaní, a to aj v prípade, 
ak si adresát zásielku v odbernej lehote neprevzal alebo sa o nej nedozvedel 
alebo prevzatie zásielky odmietol. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si bez zbytočného odkladu budú oznamovať 
všetky skutočnosti dôležité pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, najmä zmenu identifikačných údajov, bankového spojenia, 
kontaktných osôb a podobne. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory medzi nimi, vyplývajúce 
z tejto zmluvy sa budú riešiť prednostne vzájomnými konzultáciami 
a rokovaniami tak, aby bolo zabezpečené nepretržité a plynulé odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd bez ohrozenia producentov odpadových vôd 
pripojených na verejnú kanalizáciu, životného prostredia alebo objektov 
a zariadení verejnej kanalizácie. 

4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy zároveň udeľujú druhej zmluvnej 
strane súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktoré poskytli alebo poskytnú druhej zmluvnej 
strane v súvislosti s rokovaním o uzatvorení, uzatvorením, trvaním, zmenou 
a ukončením zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, ako aj 
v súvislosti so vznikom, trvaním, zmenou a zánikom akýchkoľvek zmlúv 
alebo dohôd súvisiacich so zmluvou, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie 
účelu tejto zmluvy a za účelom plnenia práv a povinnosti zo zmluvy. Súhlas 
so spracovaním osobných údajov trvá aj po skončení platnosti tejto zmluvy, 
pričom doba platnosti súhlasu je jeden rok od vysporiadania všetkých 
záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou. 

Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnost" dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola zverejnená 
v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy zákonným spôsobom 
zabezpečí objednávateľ a informuje o ňom bez zbytočného odkladu 
poskytovateľa. 

2. Táto zmluva bola schválená valným zhromaždením objednávateľa dňa 
13 .1 O .2022, uznesením č. 12/2022 . 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dva patria 
objednávateľovi a dva poskytovateľovi. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa bude riadiť právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených ustanoveniami 
tejto zmluvy zmluvné strany budú postupovať v zmysle ustanovení OBZ 
a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 



5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy alebo jeho časť je 
neplatné alebo sa stane neplatným a dôvod neplatnosti sa nevzťahuje na celú 
zmluvu, nemá takáto neplatnosť za následok neplatnosť ďalších ustanovení 
tejto zmluvy alebo tejto zmluvy ako celku. V takomto prípade sa obe 
zmluvné strany zaväzujú, že bez zbytočného odkladu nahradia neplatné 
ustanovenie alebo jeho časť novým ustanovením zmluvy tak, aby bol 
zachovaný účel sledovaný uzavretím tejto zmluvy a dotknutým 
ustanovením. 

6. Táto zmluva predstavuje jediné a úplné dojednanie týkajúce sa predmetu 
tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami, a nahrádza predchádzajúce ústne a 
písomné dojednania zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. 
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasujú, že sa dôkladne 
oboznámili s jej obsahom, obsahu porozumeli a zmluvu nepodpísali v tiesni 
ani za inak nevýhodných podmienok 

Príloha č. l: Zoznam nehnuteľného majetku objednávateľa, do ktorého bude mať 
poskytovateľ voľný vstup v zmysle plnenia služieb vyplývajúcich 
z tejto zmluvy 

Príloha č. 2: Výkaz výmer 
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

Za poskytovateľa: 

V Malackách, dňa 17.10.2022 

Za objednávateľa: 

V Závode, dňa 18.10.2022 

Združe 
26 

IČO:: 
1 




