Dátum vystavenia: 21.06.2022
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Cenník obsahuje základné ceny pre bežné práce. Samotná výsledná cena sa môže líšiť v závislosti na
konkrétnej zakázke. V prípade takejto zmeny je cena vždy vopred dohodnutá s objednávateľom. Našou
technikou dokážeme čistiť a monitorovať potrubia v rozmedzí DIN40-300mm.
Víkendy a sviatky s príplatkom 50%.
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Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. ....2..../2022
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi:

objednávateľom:
Obec Iňa
sídlo:
Iňa č. 27- 93535
IČO: 00307076
DIČ: 2021218672
v mene spoločnosti: Jozef Rosipal
( ďalej ako „objednávateľ“ )
poverená osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach podľa tejto zmluvy a to najmä
objednanie služieb (vrátane zmien/zrušenia objednávok), ich prevzatie a potvrdenie,
prevzatie faktúr, uplatnenie reklamácií a konanie vo všetkých súvisiacich úkonoch, vrátane
podpísania súvisiacich dokumentov: .
štatutár obce
kontakt:

+421 366398071

e-mail

obecina27@gmail.com

a
poskytovateľom:
Kanalizačný servis s.r.o.
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro , vl.č.: 50552/N
sídlo:
Šúdolská 3967/30C, Nitra ,94911, Slovenská republika
IČO:
52944476
DIČ: 2121189290
IČ DPH: SK2121189290
v mene spoločnosti: Ing. Juraj Kalmár – konateľ
bankové spojenie: IBAN : SK57 7500 0000 0040 2792 5378
(ďalej ako „poskytovateľ“ )
poverená osoba oprávnená konať za poskytovateľa vo veciach podľa tejto zmluvy a to najmä
prijímanie objednávok a reklamácií, vypracovanie/vystavenie/zaslanie súvisiacich
dokumentov, vrátane faktúr a konanie vo všetkých súvisiacich úkonoch, vrátane podpísania
súvisiacich dokumentov:
Peter Bóna
kontakt:
+421 910 14 14 18
info@kanalizacnyservis.sk

I.
Predmet zmluvy
1.

2.
●
●
●
3.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa uskutočňovať pre objednávateľa
počas platnosti tejto zmluvy vývoz žumpy (telesa bývalej ČOV) a iných služieb podľa
ponukového cenníka, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve a záväzok objednávateľa
zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutú službu dohodnutú odmenu a to všetko podľa tejto
zmluvy.
Čerpanie žumpy pozostáva z:
vyčerpanie obsahu fekálnym vozidlom,
vysokotlakový ostrek telesa žumpy
odvoz a likvidácia odpadu v zmysle platných predpisov.
Služby podľa tejto zmluvy bude poskytovateľ vykonávať na základe objednávok
objednávateľa, potvrdených poskytovateľom. Objednávku zadáva objednávateľ podľa
svojich aktuálnych potrieb a to prostredníctvom ním poverenej osoby; pričom
objednávka musí byť doručená poverenej osobe poskytovateľa a to najmä písomne (e-

mailom, faxom); postačuje aj ústna (telefonická) forma objednávky, následne potvrdená
e-mailom resp. faxom obomi zmluvnými stranami.
4. Objednávateľ je povinný služby objednávať s dostatočným predstihom a to spravidla
aspoň 7dní pred požadovaným termínom poskytnutia služby. V objednávke
objednávateľ presne zadefinuje aj požadované služby a ich rozsah (ponukového
cenníka). Konkrétny termín (dátum a čas) poskytnutia služby, resp. prípadné bližšie
podmienky a rozsah poskytnutia služieb, budú dohodnuté poverenými osobami
a uvedené v potvrdení objednávky poskytovateľom.
Miestom poskytovania služby je: Obec Iňa
Poskytovateľ je povinný na objednávku reagovať najneskôr do 3 dní odo dňa jej obdržania
a v tejto lehote ju buď potvrdiť alebo odmietnuť s uvedením objektívnych dôvodov
neumožňujúcim mu službu podľa tejto zmluvy poskytnúť; v tam prípade je povinný
objednávateľovi navrhnúť riešenia vzniknutej situácie. Potvrdením objednávky
poskytovateľom sa táto stáva pre obe zmluvnej strany záväznou a konkrétna realizačná
zmluva za uzatvorenú.
5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť a umožniť v dohodnutý termín pracovníkom
poskytovateľa prístup k objektom (najmä k žumpe) umožňujúci plnenie záväzku
poskytovateľa podľa tejto zmluvy a konkrétnej objednávky. Objednávateľ ďalej
zabezpečí, aby sa počas prác v mieste ich výkonu nepohybovali nepovolané osoby,
resp. za ich bezpečnosť (aj svojich ľudí) zodpovedá objednávateľ.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si maximálnu súčinnosť a spoluprácu pri plnení
tejto zmluvy.
7. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi dohodnutú službu a vystaviť mu
o tom potvrdenie a objednávateľ je povinný poskytnutú službu prijať a potvrdiť
poskytovateľovi jej poskytnutie.
8. Prípadne zmeny týkajúce sa objednávky musia byť objednávateľom zadané písomne
vopred, pričom pre účastníkov zmluvy sú záväzné až ich akceptáciou poskytovateľom.
9. V prípade pochybností sa má za to, že služby sa považujú za objednané aj bez
písomnej objednávky alebo iného záznamu, pokiaľ boli poskytovateľom vykonané a
objednávateľom prevzaté. Rovnako za nesporné sa považujú aj skutočnosti, ktoré nie sú
namietané v rozhodnom čase a to ani najneskôr do 7dní od kedy nastali alebo sa o nich
zmluvná strana dozvedela.
10. Ak poskytovateľ počas práce zistí poruchu na žumpe, prípadne na kanalizačnej trase,
ktorá vážne ovplyvňuje prietok kanalizačného odpadu, je povinný ihneď ohlásiť túto
poruchu objednávateľovi a zároveň je oprávnený prerušiť práca a to až do odstránenia
tejto poruchy. Odstránenia takejto poruchy nie je predmetom tejto zmluvy a ani
zmluvnou povinnosťou poskytovateľa. Na základe osobitnej zmluvy po dohode
zmluvných strán sa podmienkach, je možné dojednať odstránenia takejto poruchy
poskytovateľom.
II.
Odplata
1.

Za poskytnutú službu patrí poskytovateľovi odplata. Odplata za jedno čerpanie žumpy
do objemu 11,5 m3 činní 833,33 Eur bez DPH. Odplata za ostatné služby je daná v
ponukovom cenníku, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. K odplate bude účtovaná DPH
v zmysle platných právnych predpisov.

2.

Odplatu je poskytovateľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi za každú poskytnutú
službu vždy po jej poskytnutí a to daňovým dokladom (faktúrou), ktorú je povinný
vystaviť a objednávateľovi zaslať bezodkladne po poskytnutí fakturovanej služby.
Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 5 dní od jej vystavenia a v tejto lehote sa
objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi vyúčtovanú odplatu uhradiť a to na účet
poskytovateľa uvedený vo faktúre.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Faktúra bude zaslaná v jednom vyhotovení a okrem iných náležitostí musí obsahovať
interné číslo objednávky objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti poskytovateľovi na
doplnenie s upozornením na konkrétne nedostatky. V takom prípade lehota splatnosti
začne plynúť až vystavením a zaslaním opravenej alebo doplnenej faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli na zasielaní elektronických faktúr vo formáte PDF a to
prostredníctvom elektronickej komunikácie a to e-mailových adries uvedených v záhlaví
tejto zmluvy; v zmysle ust. §71 a nasl. Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") je elektronická faktúra
daňovým dokladom; objednávateľ v zmysle zákona o DPH udeľuje poskytovateľovi
výslovný súhlas na to, aby mu predkladal faktúry podľa tejto zmluvy len v elektronickej
forme a teda faktúra v listinnej podobe zasielaná nebude. Vystavená elektronická faktúra
sa považuje za doručenú momentom jej odoslania objednávateľovi prostredníctvom
elektronickej komunikácie a to na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
Poskytovateľ upozorňuje objednávateľa, že žumpa by sa mala čistiť aspoň 1 x mesačne,
nakoľko v opačnom prípade sa vytvárajú usadeniny a vznikajú iné problémy, ktoré
sťažujú čerpanie a navyšujú náklady čistenia (časovo i technickejšie náročné). Zmluvné
strany sa preto dohodli, že pokiaľ objednávateľ nezabezpečí čerpanie aspoň 1 x
mesačne, je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi prirážku vo výške 50%
k inak bežnej odplate za poskytnutú službu.
Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upravovať cenu (odplatu), je však povinný
informovať písomne alebo prostredníctvom e-mailu odberateľa o pripravovanej zmene
ceny a to písomne minimálne 2 mesiace pred účinnosťou tejto zmeny, zaslaním nového
ponukového cenníka s uvedením termínu, ku ktorému má vstúpiť do účinnosti.
Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak nesúhlasí so zmenou cenník
dodávateľa, a to písomne ešte pred účinnosťou tejto zmeny cenníka poskytovateľa. Ak
odberateľ v tejto lehote od tejto zmluvy neodstúpi, má sa za to, že so zmenou cenník
súhlasí a odplata podľa tejto zmluvy sa s prihliadnutím na oznámenú zmenu považuje za
zmluvnými stranami dohodnutú a nový cenník nahradí pôvodný ponukový cenník a bude
tvoriť prílohu č.1 k tejto zmluve. Zmena sa vzťahuje až na služby dodané na základe
objednávok potvrdených po účinnosti tejto zmeny. Rovnako sa zmena považuje za
odsúhlasenú a dohodnutú, ak objednávateľ zadá objednávku na služby podľa tejto
zmluvy po účinnosti tejto zmeny odplaty.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej a doručenej
faktúry za riadne vykonané služby je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, ktorú sa mu
objednávateľ zaväzuje uhradiť kedykoľvek na výzvu.

III.
Trvanie zmluvy
1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 1.8.2022
Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe vzájomnej dohody.

3.

Zmluvu je možne vypovedať s okamžitou účinnosťou bez výpovednej doby pri porušení
niektorej z nasledovných zmluvných podmienok:
a)
objednávateľ je v omeškaní s úhradou vystavenej faktúry o viac ako 30 dní, alebo
b)
poskytovateľ je v omeškaní s poskytnutím služby o viac ako 30 dní,
Túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou dobou 2 mesiace.
Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli za trvania tejto zmluvy, nie sú dotknuté

4.

5.

6.

jej ukončením a to ani v prípade odstúpenia od nej a zmluvné strany sú povinné plniť si
všetky záväzky, ktoré vznikli za trvania tejto zmluvy, vrátane poskytnutia služby
dohodnutej počas platnosti tejto zmluvy a uhradenia odplaty za takto poskytnutú službu
a to všetko v zmysle tejto zmluvy, hoc aj služby budú poskytnuté alebo nárok na odplatu
vznikne až po skončení platnosti tejto zmluvy.
Všetky dohody, uzavreté medzi zmluvnými stranami pred podpisom tejto zmluvy
ohľadne predmetu plnenie podľa tejto zmluvy a to aj v tejto zmluve nezahrnuté, strácajú
dňom podpisu zmluvy platnosť a nahrádzajú sa touto zmluvou.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení
dohodli, že vzťahy medzi nimi touto zmluvou neupravené, no z nej vyplývajúce, sa
spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom a a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
Akékoľvek a všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len po
vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov
podpísaných obomi zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom exemplári.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s ňou ju podpisujú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj
spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo
vylúčená.

V Nitre , dňa 18.07.2022.

----------------------------------Objednávateľ

Príloha:
ponukový cenník s uvedením služieb a ich cenami
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---------------------------------Poskytovateľ

