
 

 

Zmluva o pravidelnom servise 
Uzatvorená v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 
 

Č. zmluvy : ..................... Zo dňa :  ...................... 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ:  Aquatec VFL s.r.o. 

 Sídlo : Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 Konateľ: Michal Cyprian, Mário Kazda 

   IČO: 43874355  -   IČ DPH: SK 2022500821 

 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 2925899248/1100  

 IBAN: SK4011000000002925899248   -   SWIFT: TATRSKBX 

 
 

 

Objednávateľ:  

Názov/Meno:   Obec Píla                                                           Sídlo/Adresa: Píla 68 , 90089 Píla 

IČO/IČ DPH:  00305031   /  2020643702                                 Kontakt (tel., email): 0905887553 

Miesto osadenia ČOV:     Píla 68 

Typ ČOV:   AT 15     

Výrobné číslo: 001216  

Kontaktná osoba:  Mičunek  Radovan  

 

Čl. I. Predmet zmluvy 

1. Podľa tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve vykonávať 

pre Objednávateľa servis na ČOV AT15 v rozsahu špecifikovanom nižšie za úhradu po dobu trvania tejto 

zmluvy.  

a. návšteva u zákazníka vrátane dopravy  2x ročne / 4x ročne * po dobu  1 roku / 3 rokov * 

b. vizuálna kontrola celkového stavu ČOV  

c. nastavenie ČOV v súlade s podmienkami na jej prevádzkovanie 

d. odkalenie ČOV ak je potrebné bez odvozu kalu *  

e. čistenie hrablicového koša 

f. meranie aktivovaného kalu 

g. čistenie separačnej, denitrifikačnej mamutky, akumulačného zariadenia a prečistenie mamutky pod 

košom hrubou bublinou 

h. pravidelná starostlivosť o dúchadlo (čistenie a výmena filtra a membrán podľa potreby) 

i. pravidelná kontrola mikroprocesorového riadenia (ak bolo predmetom dodávky) 

j. v prípade poruchy a poškodenia oprava alebo výmena všetkých náhradných dielov okrem výmeny 

dúchadla a mikroprocesorového riadenia AQC za nové diely 
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2. Služby poskytnuté mimo pravidelných intervalov, výmena dúchadla a mikroprocesorového riadenia AQC za 

nové, sú poskytovateľom účtované naviac podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Ich dodanie je 

podmienené osobitnou objednávkou objednávateľa. 

3. Vykonávanie pravidelných servisných intervalov podľa tejto Zmluvy nemá charakter záručných opráv ani 

opráv predlžujúcich záručnú lehotu ČOV. Na záruku sa naďalej vzťahujú výlučne podmienky prevádzkovania 

ČOV v zmysle Prevádzkového poriadku.  

4. Poskytovateľ sa počas trvania tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť prevádzku SIM karty inštalovanej 

v mikroprocesorovej riadiacej jednotke AQC Basic GSM / AQC Plus GSM (ďalej len „Riadiaca jednotka“) číslo: 

....................................., tel. číslo: ....................................., SIM karta je počas trvania tejto zmluvy ako aj po 

jej ukončení majetkom Poskytovateľa. Riadiaca jednotka v zmysle tejto zmluvy bude slúžiť na GSM 

komunikáciu a najmä na automatické hlásenie stavu čistiarne a prípadných poruchových stavoch 

Poskytovateľovi. Kupujúci sa zaväzuje nezasahovať nijakým spôsobom do servisného menu riadiacej 

jednotky, jej softwaru, resp. nepoužiť SIM kartu na iné účely alebo v inom zariadení ako je určené touto 

zmluvou. Ukončením tejto zmluvy v zmysle jej podmienok má Poskytovateľ právo prevádzku SIM karty 

deaktivovať. Poskytovateľ má v takomto prípade právo požiadať objednávateľa o vrátenie SIM karty, resp. 

má právo SIM kartu z Riadiacej jednotky odobrať.  

 
Čl. II. Podmienky vykonávania servisu 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servis s odbornou starostlivosťou riadne a včas tak, aby bol vykonávaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k vykonávaniu 

servisu ČOV potrebné. 

3. Poskytovateľ bude servis vykonávať v jednotlivých a dohodnutých časových intervaloch podľa tejto Zmluvy. 

Servis bude uskutočnený na základe telefonického oznámenia Objednávateľovi minimálne 14 dní vopred 

pred plánovaným vykonaním servisu.  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje telefonicky oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, 

sťažuje alebo znemožní vykonanie servisu v plánovanom termíne.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o poruchových stavoch došlých z Riadiacej jednotky resp. 

po dohode s Objednávateľom zabezpečiť odstránenie takýchto stavov, pričom spoplatnenie takého to zásahu 

bude individuálne v závislosti od rozsahu poruchy a záručnej lehoty ČOV. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje v deň stanoveného termínu vykonania servisu zabezpečiť Poskytovateľovi prístup 

k ČOV, vonkajšie pripojenie na zdroj úžitkovej vody a elektrickej energie. 

7. Pre vykonanie servisu ČOV nie je potrebná účasť Objednávateľa, pokiaľ budú splnené podmienky podľa čl. II, 

bod 6 tejto Zmluvy. 

8. Po vykonaní servisnej prehliadky bude spísaný protokol spoločne s určením iných závad, ktoré nie sú 

predmetom opráv podľa tejto Zmluvy a tento bude v kópii ponechaný Objednávateľovi alebo mu bude 

zaslaný mailom. 

9. V prípade, ak Objednávateľ dva krát po sebe nezabezpečí všetky podmienky podľa čl. II, bod 6 Zmluvy, je 

Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
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Čl. III.  Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia pre vykonávanie pravidelného servisu podľa tejto Zmluvy je miesto osadenia ČOV 

objednávateľa.  

 

Čl. IV.  Cena, rozsah a platobné podmienky 

1. Cena a rozsah pravidelného servisu 

Zmluvné strany sa dohodli na cene a rozsahu za pravidelný servis podľa článku I. ods. 1 Zmluvy    nasledovne 

(cena vrátane dopravy): 

a) Celková cena pravidelného predplateného servisu ............................ bez DPH ..............................s DPH. 

b) Cena jednotlivého servisného zásahu ................................................. bez DPH ..............................s DPH. 

2. Platobné podmienky 

a)      Cena za pravidelný servis v zmysle tejto zmluvy bude Objednávateľom Poskytovateľovi uhradená      

prevodom alebo v hotovosti. 

b)  Dohodnutú cenu za predmet zmluvy vrátane DPH Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi na základe 

predloženej faktúry vystavenej bezprostredne po podpise Zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní. 

c)  V prípade neuhradenia ceny za servis poskytovateľ nie je naďalej zaviazaný poskytovať servisné služby 

podľa tejto Zmluvy. 

 

Čl. V. Trvanie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní  1 rok* / 3 roky* odo dňa podpísania tejto Zmluvy obidvomi 

zmluvnými stranami. Platnosť zmluvy skončí dňa: ............................................................................ 

2. Odstúpiť od tejto zmluvy môže jedna zo zúčastnených strán len písomnou formou bez udania dôvodu. Po 

odstúpení od zmluvy  je vrátená objednávateľovi predplatená čiastka  za neuskutočnené servisné zásahy. 

3. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola doručená druhej zmluvnej strane.   

 

Čl. VI. Ostatné ustanovenia. 

1. Spolupôsobenie Poskytovateľa a Objednávateľa je podmienené včasným plnením termínov podľa tejto 

zmluvy. 

2. Táto zmluva sa môže meniť a doplňovať len písomnými dodatkami a odsúhlasenými oboma zmluvnými 

stranami. 

3. Zmluva vzniká dohodou strán o celom jej obsahu. 
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4. Zúčastnené strany sa zaväzujú riešiť všetky spory plynúce z tejto zmluvy dohodou. 

5. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného a Občianskeho zákonníka a platnými právnymi predpismi. 

6. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán. 

7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z čoho si každá zo zúčastnených strán ponechá jedno 

vyhotovenie. 

8.  

 

V..............................................               dňa................. 

 

 

.....................................        ..................................... 

       poskytovateľ                 objednávateľ 
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