
ZTI'LUUA O DIELO
č.uzozo

{V zmysle ustanovení obchodného zákonnĺka)

,. zMLUvNÉ, srnluťY

t. obiednávateľ:

É0:
DIC:
lc opH:
Bankové spoienie:

Kontakt:

2" Zhotoviteľ:

lco:
DĆ:
É ppľl:
Bankové ąoienie:
Kontakt:

Lozorno s.r.o.
Hlavná 1, 900 55 Lozomo
44852142
2922849774
słęo2Ż849774
Pĺima Banka Slovensko a.s.
cs.ezĺ 555 6001 / 5600
Luc'n Hájniková. konateľ
tel.0948 522506, 02 69204320,
e-mail hainihgv.a@lozomo.sk

RNDr. PeterVyskocil
Štrirova 5, 90033 Mańanka
35333049
'102270É298
sK1A2270/;298
sK89 0900 0000 000.{ 7150 84ô6
tel- 0903 23001 9, e-mail _Vy$l{aęi]:ll5@gLmaiLeon
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II. PREDMET ZMLUW

Zabezpečovanie činností, suvisiacich s prevádzkovaním veĘného vodovodu (\ńť)

a verejnej kanalizácłe (VĘ' vyżadovaných zo strany štátnei správy' a to
predovšetlaým:
_ ZBERVAK - zadávanie technichých, ekonomicĘýcĺr a pĺevádzkových údajov do
elektronickei datab&y Min. ŽP v zmysle ĘhL MŹP č.605/2005 Zz. {priebežne počas
roka)
_ Konzultačná a poľadenská činnosť podľa akfuálnei potreby

ffi. čas ptľeľlĺ znLuw

Započatie prác: od 1.3.2020
Ukončenie prác: Zmluva sa uzaüľára na dobu neurčitÚ, s trojmesačnou

výpovednou lehotou pre obidve zmluvné strany.

Iu cE'vÁ

cena za dojednané pľáce predstawje čiastku 150._ EuR za kalendámy kvaľtál'
Uvedená cena predstavuje kompletné reŽijné náklady zhotoviteľa, wátane dopravy.
Pľĺpadné rozsiahlejšłe jednorázové pľáce budü naceňované a faktürované
samostatne.
Vždy k'l.7. kalendárneho roka bude výška odplaty upravená vynásobenĺĺn
priememým indexom rastu spofrebiteľských cien tovaru a sluŽieb v sR, zverejnenýnĺ
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SlovensĘĺn štatisticĘm úradom za predďládĄťlcikalendámy rok. TäKo upravená
výška odplaty bude obj,ďnávateľovi rrždy pĺsomńe oznámená.'

v PLATaBłýÉ, ąaDM/fjNKY

1. Fakturácia sa br"ĺde uskutočľiovať 1-lĺrát za kalendámy kvartál, a to vŽdy v prłebehu
posledného mesiaca pľÍslušného kalendárneho kvartálu.2. Doba splatnostifaktÚr je do 14 dnĺ ođ dátumu fakturácie-3' K uvedenej tne sa bude faktúrovať DPH v zmysle platných predpisov'

W. ZMLUVŕIT USTANOVENIA

1. oĘednávatď sazaniłzľĄevytv_oľiľ podrnłenky pre plynulý priebeh pľác, a to najmä
^ Ľ9skýovanímpotrebnýcňpodkladovadodržiavanĺńterininovfakturovanýchplatieb.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pľi plnení dojednaných prác postupovať s odbornol

staľostlivoďou a zodpovednosťou- ?aväzuje sa dodrżiavď všeobecne platné
P|ldqisy' technické normy a podmienĘ tejto zmluvy, ako aj rešpektovai'pripomienky
objednávateľa.

3- Objednávateľ si vyhradzuje pľávo byť priebeżne informovaný o priebehu prác, a to
formou' ktoru si sám urěí-4. ZÍ'lotoviteľ si vyhndzuje právo dodatoöne 4ĺfaktrirovď všetky nepľedvídané
náklady, vyplývajÚce z ľozhodnutĺ prisl. úradov, prípadne prácu, ktoná by mala

_ ľ'?=nejŠie prekročłť rozsah, popísaný v čl. lltejtoimluvy.5- Zmluvu je moŽné meniť alebo doplniť len písomhou Íormou so súhlasom oboch
zmluvných stľán.

6. VšetĘ spory, r'ryplývajrice z neplnenia ustanovení tejto zmluvy, sa budú obidve *rany
snaŽiľ riešiť dohodou v zmysle plaÜrých ustanovení óbchoonéľro a občianského
zákonníka.

7- Na právne úkony, neupravené touto zmluvou, sa raťahujÚ prĺstušné ustanovenia
zákona ě.Ą42ĺ2CI02 Z.z' o veĘných vodovodoch a verą'hyiľl kanalizáciách v zneni
neslĺorších predpisov a obchodného zákonníka8. Zmluva nadobÚda platnosť a učinnoď jej podpísanĺm oboma zmluvnými stranarni'9- Zmluva je vyhotovenáv 2paré, z ktoých kaŽdá strana obdľžĺ 1 paré.

V Lozorne oňa:Á8.Á.ĺqłg
LOZORNO spol, s r.o.

Hlavná 1

lco:
,900 5S

#
PRIMA /5600

V Marianke dňa;

Zhotovíteľ

ř-{ľłnř. ľJe[ťi''Llllsl.:.
*lÚiuvĺ: ĺ.ĺsiĺ

i ĺogc 33 Ír4arĺarii.,:
]Co: 35 333 í)':5
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