ZMLUVA O DIELO Č.
(uzavretá v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.)

(Projekt „Prípojka za 1 EUR“)
Čl. I.
1. Zhotoviteľ/Predávajúci (ďalej len „zhotoviteľ“, resp. „predávajúci“):
Obchodné meno:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Komenského 50, 042 48 Košice
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

Obchodný register:
36570460
IČO:

IČ DPH:

SK 2020063518

DIČ:

2020063518

V zastúpení:
Bankové spojenie (IBAN):
Závod:
Adresa závodu:
2. Objednávateľ/Kupujúci (ďalej len „objednávateľ“, resp. „kupujúci“):
Č. zmluvného účtu:

Č. obchodného partnera:

Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Bankové spojenie (IBAN):
V zastúpení:
Adresa objektu
(odberného miesta):
Kat. územie:

Č. parcely:

Dátum narodenia:

Tel. kontakt:

e-mail:

Mobil:

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ/predávajúci sa zaväzuje objednávateľovi/kupujúcemu uskutočniť:
realizáciu kanalizačnej prípojky, resp. jej časť
dodávku kanalizačnej revíznej šachty
rekonštrukciu kanalizačnej prípojky, ktorá nie je vybudovaná v súlade s technickými
podmienkami
zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu, kontrola technických podmienok pripojenia
na verejnú kanalizáciu týkajúca sa miesta a spôsobu pripojenia
Dodávka kanalizačnej revíznej šachty sa bude realizovať bez zemných prác a osadenia. Bližšia
špecifikácia prác, ktoré sa zahŕňajú do Projektu “Prípojka za 1 EUR” sú uvedené v prílohe zmluvy.

*Správnu možnosť označte krížikom
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A.1€.K.
Čl. III.
Cena, fakturácia a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť v plnej výške náklady spojené s realizáciou činností uvedených
v Čl. II. v bode 1. podľa preukázaných skutočne vynaložených nákladov. Náklady na dopravu
budú zhotoviteľom fakturované v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s., pričom objednávateľ bol
oboznámený s cenami uvedenými v týchto cenníkoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2. Objednávateľovi poskytuje zhotoviteľ zľavu, ktorú tvoria náklady spojené s realizáciou činností
uvedených v Čl. II. v bode 1. podľa preukázaných skutočne vynaložených nákladov bez DPH
uvedených v preberacom protokole po odčítaní čiastky 0,83 EUR (t. j. 1 EUR s DPH).
3. Cena za realizáciu prác uvedených v Čl. II. v bode 1. bude fakturovaná v súlade s Čl. III. s bodom
2. Podkladom pre vystavenie faktúry je preberací protokol, ktorý podpisom odsúhlasia obidve
zmluvné strany.
4. Objednávateľ súhlasí s poskytnutím zľavy v zmysle Čl. III. bodu 2., ktorá pozostáva z nákladov
spojených s realizáciou činností uvedených v Čl. II. v bode 1. podľa preukázaných skutočne
vynaložených nákladov uvedených v Preberacom protokole.
5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote do 14 dní odo dňa jej doručenia, pričom
sa má zato, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní.
Čl. IV.
Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa
1. Ak si objednávateľ neobjedná zemné - výkopové práce, je povinný na vlastné náklady
zabezpečiť podľa schválenej projektovej dokumentácie zemné - výkopové práce. V prípade,
že objednávateľovi realizuje zemné - výkopové práce zhotoviteľ, je objednávateľ povinný
zabezpečiť vytýčenie podzemných sietí a povolenie k výkopovým prácam na komunikáciách
od správcu komunikácie, ktoré predloží zhotoviteľovi v deň realizácie. Dátum realizácie zemných výkopových prác uvedených v tomto povolení sa musí zhodovať s termínom realizácie predmetu
zmluvy o dielo dohodnutým so zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný dohodnúť termín
zemných - výkopových prác, ktorý je uvedený v tomto povolení, so správcom komunikácie
až po určení dátumu realizácie týchto prác zhotoviteľom. Cena za realizáciu zemných výkopových prác a vybudovanie kanalizačnej revíznej šachty bude vyúčtovaná podľa individuálnej
cenovej ponuky uvedenej v Dohode o cene, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi
na odsúhlasenie v lehote do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Podmienkou realizácie
prác je písomné odsúhlasenie cenovej ponuky prác objednávateľom.
2. Termín realizácie prác, ktoré sú uvedené v Čl. IV. v bode 1. a v Čl. II. v bode 1., dohodne
zhotoviteľ s objednávateľom prostredníctvom telefonického kontaktu uvedeného v Čl. I. v bode 2.
3. Objednávateľ je povinný do 7 kalendárnych dní splniť technické podmienky:
odo dňa podania žiadosti pri realizácii/rekonštrukcii prípojky spolu s dodávkou šachty,
odo dňa prevzatia šachty pri dodávke šachty uskutočnenej pred realizáciou/rekonštrukciou
prípojky, pričom sa objednávateľ zaväzuje prevziať šachtu do 14 kalendárnych dní odo dňa
podania žiadosti.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že uzatvorí
a predávajúcemu
produkuje odpadovú vodu v priemernom množstve minimálne
m³ za deň. Objednávateľ
je povinný produkovať odpadovú vodu v priemernom množstve minimálne
m³ za 1 deň odo
dňa realizácie predmetu zmluvy o dielo na odbernom mieste po dobu dohodnutého obdobia piatich
rokov. Zhotoviteľ je oprávnený posudzovať plnenie uvedeného záväzku vždy po uplynutí
fakturačného obdobia.
*Správnu možnosť označte krížikom
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5. Objednávateľ sa zaväzuje platiť minimálne predpísané platby, ktoré v peňažnom vyjadrení
predstavujú produkciu odpadovej vody okrem zrážkových vôd
m³ za 1 mesiac v cene
v zmysle platného cenníka VVS, a.s.
6. Po splnení technických podmienok a po uzatvorení Zmluvy o dodávke vody z verejného
vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou
kanalizáciou (ďalej len „zmluva o dodávke vody“), resp. dodatku je zhotoviteľ povinný zrealizovať
práce uvedené v predmete zmluvy o dielo do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o dodávke
vody, resp. dodatku. Uzatvorením zmluvy o dodávke vody, resp. dodatku sa rozumie doručenie
a podpísanie zmluvy o dodávke vody, resp. dodatku obidvoma zmluvnými stranami.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že do doby uplynutia piatich kalendárnych rokov od uzatvorenia
zmluvy (ďalej len hodnotiace obdobie) nepožiada o prerušenie odvádzania odpadových vôd
a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie a že sa nedopustí takého konania a ani
neumožní také konanie, na základe ktorého by zhotoviteľovi vzniklo právo odstúpiť alebo
vypovedať zmluvu z dôvodov porušenia povinnosti zo strany objednávateľa. V prípade úmrtia
objednávateľa, všetky práva a povinnosti uvedené v tejto zmluve o dielo prechádzajú na nového
odberateľa, ak s tým súhlasí.
8. Ak počas hodnotiaceho obdobia dôjde k prerušeniu, resp. ukončeniu pripojenia odberného
miesta zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu, ktorá bude
predstavovať finančné vyjadrenie množstva minimálnej produkcie uvedenej v Čl. IV. v bode 4.
za obdobie odo dňa prerušenia, resp. ukončenia pripojenia odberného miesta ku dňu ukončenia
doby účinnosti tejto zmluvy uvedenej v Čl. V. v bode 1. v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s.
9. V prípade, ak objednávateľ poruší povinnosti uvedené v Čl. IV. v bode 3., je zhotoviteľ oprávnený
fakturovať všetky vzniknuté náklady súvisiace s dodávkou šachty. Objednávateľovi bude
vyfakturovaná čiastka podľa preukázaných skutočne vynaložených nákladov uvedených
na Preberacom protokole v súlade s platnými cenníkmi VVS, a.s. v čase realizácie dodávky
šachty. Tieto náklady je objednávateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti faktúry.
10. Objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi informácie o zrealizovaní prác v súvislosti
so splnením technických podmienok prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prílohe
tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať v prípade, že objednávateľ poruší povinnosti uvedené v Čl. IV.
v bodoch 4. a 7. zmluvnú pokutu vo výške, ktorá predstavuje rozdiel minimálnej hodnoty
produkcie za fakturačné obdobie uvedenej v Čl. IV. v bode 4. a skutočnej hodnoty produkcie
za odvádzanie odpadovej vody za fakturačné obdobie vrátane DPH.
12. V prípade, ak objednávateľ požiada o ukončenie tejto zmluvy pred uplynutím doby účinnosti
uvedenej v Čl. V. v bode 1., pričom má naďalej platnú Zmluvu o dodávke vody týkajúcu
sa vypúšťania odpadovej vody na adrese odberného miesta uvedeného v Čl. I. v bode 2.
a zhotoviteľ tejto žiadosti vyhovie, zhotoviteľ má právo vyfakturovať objednávateľovi skutočne
vynaložené náklady súvisiace s predmetom zmluvy uvedeným v Čl. II. v bode 1. v súlade
s cenníkmi VVS, a.s. platnými v čase realizácie predmetu zmluvy a zároveň zhotoviteľ vyfakturuje
objednávateľovi finančné vyjadrenie množstva minimálnej produkcie uvedenej v Čl. IV.
v bode 4. ku dňu ukončenia tejto zmluvy.

Čl. V.
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva je súčasťou žiadosti
a je vyhotovená na dobu určitú, t. j. do piatich
rokov odo dňa realizácie predmetu zmluvy o dielo.
2. V prípade, že objednávateľ nesplní povinnosti uvedené v Čl. IV. v bode 3. tento zmluvný vzťah
zaniká a žiadosť s dokladmi bude vrátená objednávateľovi.
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3. V prípade, že zhotoviteľ zistí, že v uvedenej lokalite neprevádzkuje verejnú kanalizáciu alebo práce
nie je možné zrealizovať pre prekážky na strane zhotoviteľa, tento zmluvný vzťah zaniká a žiadosť
s dokladmi bude vrátená objednávateľovi.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je zhotoviteľ
oprávnený účtovať úroky z omeškania za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy v zmysle
platných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah sa spravuje Zákonom č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov (§ 262 Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka).
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán.
Je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po 1 rovnopise.
4. Objednávateľ prehlasuje, že vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné a zároveň súhlasí
so spracovaním svojich osobných údajov VVS, a.s. vo svojom informačnom systéme evidencie
odberateľov v rozsahu tejto zmluvy. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi
vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.
V(o) , dňa

V(o)

, dňa

......................................................
Objednávateľ (podpis)

......................................................
Zhotoviteľ (podpis)
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Príloha k zmluve o dielo
č.

Špecifikácia prác za 1 EUR:
•

•
•
•

realizácia kanalizačnej prípojky (okrem pripojenia na tlakovú kanalizáciu)
V tejto službe je zahrnuté nasledovné:
1. Prvá obhliadka miesta realizácie za účelom zistenia splnenia technických podmienok
realizácie.
2. Dodávka, montáž materiálu a realizácia prác v tomto členení:
> kanalizačné koleno,
> kanalizačná rúra DN 150 pre montáž a prepojenie na vnútorný kanalizačný rozvod
objektu v kanalizačnej revíznej šachte.
3. Kanalizačná revízna šachta a kanalizačný poklop podľa Vami zvoleného typu.
predaj kanalizačnej revíznej šachty a kanalizačného poklopu podľa Vami zvoleného typu
rekonštrukcia kanalizačnej prípojky, ktorá nie je vybudovaná v súlade s technickými
podmienkami VVS, a.s.
kontrola technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu týkajúca sa miesta
a spôsobu pripojenia, ak pripojenie realizoval iný dodávateľ ako VVS, a.s.

Na náklady VVS, a.s. Vám zrealizujeme:
1. Dodávku a pripojenie na verejnú kanalizáciu kanalizačnou odbočkou.
2. Utesnenie kanalizačnej odbočky.
Pozn.: Kanalizačná odbočka je vlastníctvom VVS, a.s.

Do akcie za 1 EUR sa nezahŕňajú náklady súvisiace:
>
>
>
>

so zemnými a výkopovými prácami
s osadením kanalizačnej revíznej šachty
s dopravou (dopravné náklady súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy)
s vyhotovením opisu listu vlastníctva a parcelného snímku
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Príloha
Závod

Priezvisko, meno, titul

Telefonický kontakt

Bardejov

Rubický Marián
Javorský Rastislav, Bc.
Didič Milan
Gašperko Marek, Ing.
Miňo Martin
Halúska Jaroslav
Rakárová Slavomíra, Ing.
Kačur Ján
Lukáč Ľuboš, Ing.
Šaláta Milan
Kosť Vasiľ
Aľušík Michal, Mgr.
Belica Miloš
Čop Vladimír, Ing.
Macáková Beáta
Zajacová Daniela
Demková Marianna
Peráček Ján, Mgr.
Pinkovský Miroslav
Mucha Ladislav, Bc.

0902 968239
0902 968236
0911 147 377
0911 016143
0902 968202
0903 903962
0904 395195
0902 968119
0902 968115
0902 968158
0902 968117
0902 968149
0902 968107
0902 968159
055/795 24 81
055/795 24 89
055/795 24 90
056/681 05 04, 0902 968219
056/681 05 80, 0902 968218
056/681 05 10, 0911 968258

Humenné

Košice

Michalovce

Poznámka
(lokalita)
Marian.Rubicky@vodarne.eu
Bardejov
Rastislav.Javorsky@vodarne.eu
Bardejov
Milan.Didic@vodarne.eu
Bardejov
Marek.Gasperko@vodarne.eu
Bardejov
Martin.Mino@vodarne.eu
Giraltovce
Jaroslav.Haluska@vodarne.eu
Humenné
Slavomira.Rakarova@vodarne.eu
Humenné
Jan.Kacur@vodarne.eu
Humenné
Lubos.Lukac@vodarne.eu
Humenné
Milan.Salata@vodarne.eu
Humenné
Vasil.Kost@vodarne.eu
Snina
Michal.Alusik@vodarne.eu
Snina
Milos.Belica@vodarne.eu
Medzilaborce
Vladimir.Cop@vodarne.eu
Medzilaborce
Beata.Macakova@vodarne.eu
Košice a okolie
Daniela.Zajacova@vodarne.eu
Košice a okolie
Marianna.Demkova@vodarne.eu
Košice a okolie
Jan.Peracek@vodarne.eu
okres Michalovce
Miroslav.Pinkovsky@vodarne.eu
okres Sobrance
Ladislav.Mucha@vodarne.eu
okres Michalovce a Sobrance
e-mail

Príloha
Závod
Prešov

(k dispozícii v hod.)
Po:
Ut:
St:
Št:
Pi:

12:30 - 14:30

08:00 - 10:00
13:00 - 14:30
08:00 - 10:00

Rožňava
Svidník

Trebišov

Vranov n/T

Priezvisko, meno, titul
Angelovič Ján, Ing.
Maťufka Peter
Polomský Adrián, Ing.
Babik Martin, Mgr.
Strelec Daniel, Ing.
Kozák Marcel
Drugda Marian, Ing.
Stehlo Rastislav
Leľová Margita, Ing.
Štefaníková Anna, Ing.
Kravčišin Slavko, Bc.
Dzúr Pavel
Ivanko Radovan, Bc.
Petný Peter, Ing.
Majoros Ladislav, Bc.
Havrila Peter
Bačo Ivan
Lakatoš Csaba, Ing.
Nagy Oliver
Nádasi Ján
Sabol Peter

Telefonický kontakt
051/757 25 50
051/757 25 51
051/757 25 34
051/757 25 86
051/757 25 20
051/757 25 22
058/482 45 60, 0911 973284
058/482 45 03, 0902 968163
054/786 54 60
054/786 55 05
0911 968248
0911 667580
0902 968368
0911 667593
0911 968002
0911 968013
0911 968006
0911 968014
0911 968016
0911 968017
0902 968321

e-mail
Jan.Angelovic@vodarne.eu
Peter.Matufka@vodarne.eu
Adrian.Polomsky@vodarne.eu
Martin.Babik@vodarne.eu
Daniel.Strelec@vodarne.eu
Marcel.Kozak@vodarne.eu
Marian.Drugda@vodarne.eu
Rastislav.Stehlo@vodarne.eu
Margita.Lelova@vodarne.eu
Anna.Stefanikova@vodarne.eu
Slavko.Kravcisin@vodarne.eu
Pavel.Dzur@vodarne.eu
Radovan.Ivanko@vodarne.eu
Peter.Petny@vodarne.eu
Ladislav.Majoros@vodarne.eu
Peter.Havrila@vodarne.eu
Ivan.Baco@vodarne.eu
Csaba.Lakatos@vodarne.eu
Oliver.Nagy@vodarne.eu
Jan.Nadasi@vodarne.eu
Peter.Sabol@vodarne.eu

Poznámka
(lokalita)
okres Prešov, Veľký Šariš
okres Prešov, Veľký Šariš
okres Sabinov
okres Sabinov
okres Prešov
okres Prešov
Rožňava, Revúca
Rožňava, Revúca
Svidník, Stropkov
Svidník, Stropkov
Svidník
Svidník
Stropkov
Stropkov
Malý a Veľký Kamenec
Sečovce, Kalša
Trebišov
Veľké Kapušany
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec
Vranov nad Topľou, Bystré

