
Zmluva o dielo č. 01 /  2016
uzatvorená v zmysle O bchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.

ČI. 1 
Zmluvné strany

Zhotoviteľ MIMÓZA
Sídlo: Komenského 2137 /  43

075 01 Trebišov
IČO : 40 384 594
DIČ : 1044981498
bank. spojenie : OTP Trebišov
č. účtu : SK16 5200 0000 0000 0506 2489

( ďalej ako zhotoviteľ)

O bjednávateľ Bytový podnik Trebišov, s.r.o
Sídlo: Puškinova 18

075 86 Trebišov
Zastúpený JUDr. Jánom Šipošonn, konateľom spoločnosti
IČO : 36175706
DIČ : 2020029935
bank. spojenie : ČSOB
č. účtu : SK32 7500 0000 0040 1262 8346

{ ďalej ako objednávateľ)

ČI. 2 
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom plnenia zhotoviteľa je :
Čistenie kanalizácie tlakom vody automobilom CAK 
Čistenie kanalizačných šácht od mechanických nečistôt

ČI. 3 
Termín plnenia

3.1 Plnenie predm etu zmluvy sa bude realizovať na základe nahlásenia 
poruchy na dispečingu SDaB. Dispečer SDaB v čase od 7 00 do 15 00 
dohodne termín odstránenia poruchy. V čase po 15 00 hod., soboty, 
nedele a sviatky poruchu nahlási príslušná pohotovostná zmena z tel. 
č ís la :+421 917 431 675 na tel. číslo :+421 944 696 866

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstránenie poruchy uskutoční v čo  
najkratšom možnom termíne po nahlásení najneskôr do 24 hod. Termín 
odstránenia špecifickej poruchy dohodne na dispečingu SDaB.

i



ČI. 4
Cena a spôsob platby

4.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. takto :

K uvedeným  cenám  bude účtované DPH v zmysle platných predpisov

4.2 Vystavený daňový doklad faktúra musí obsahovať záznam o prevádzke 
mot. vozidla, prac.list. Doklady o práci musia byť overené 
zodpovednou osobou bytového domu alebo SDaB.

4.3 Dohodnuté ceny môžu byť zmenené na základe dohody zmluvných 
strán .

4.4 Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
zmluvnými stranami na dobu neurčitú.

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci ako aj za bezpečnosť okolia.

5.3 Meniť a lebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou
písomných dodatkov podpísaných zodpovedným i zástupcami 
zmluvných strán.

5.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana 
obdrží jeden.

V Trebišove 29. februára 2016

Prečerpávanie 
Strojná obsluha

Ubehnuté km 
Doba nakl. + vykl.

0,75 € / km 
5,41 € /  15 min.
0,14 € /  1001
3,55 € /  15 min. /  prac.

Práca s hadicam i 
Čistenie kanal. šachty

0,56 € /  m 
59,00 € /  kus

ČI. 5
Záverečné ustanovenia

Objednávateľ:

BYTOVÝ PODNIK 
ul. Puikinc 

075 86 T R E B I Š  OV

Zhotoviteľ:

2


