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Rámcová zmluva na služby č.        

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:         Mesto Trnava 
Hlavná 1, 917 71 Trnava 
IČO: 313 114 

 
v zastúpení     STEFE Trnava s.r.o. Trnava                                    
Sídlo:                         Františkánska 16, 917 32 Trnava 
Bankové spojenie:      UniCredit Bank Slovakia a.s. 
IBAN - číslo účtu:             SK12 1111 0000 0010 3410 7003 
IČO:                                  36 277 215             
DIČ:                                  2022097011 
IČ DPH:                            SK2022097011 
Zastúpený:                Ing. Ondrej Borguľa – konateľ 
                                JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA - konateľ 
Právna registrácia:          Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17769/T                                 

 
Zhotoviteľ:                    
Sídlo:                                         
Bankové spojenie:          
číslo účtu:                           
IČO:                   
DIČ:                                   
IČ DPH:    
 
                           

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vývoz splaškovej vody zo žumpy z bytového domu súpis. č. 6965 na Ulici 

Malženická cesta č.1 v Trnave, parc.č.10728/2, ktorý je vo vlastníctve mesta Trnava v správe 
objednávateľa.     

 
Článok II. 

Rozsah poskytnutých služieb 
 

2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy v rozsahu:  
 

- Odsatie, odvoz a likvidácia splaškových vôd zo žumpy cca každých 10 dní v predpokladanom množstve 
55 m3, čo je 165 m3/mesiac, autom s kapacitou nádrže 11m3  vzhľadom na obmedzený prístup k žumpe, 
na základe nahlásenia objednávateľa . 

 
     

Článok III. 
Cena 

 
3.1 Cena bola určená dohodou zmluvných strán ako konečná pevná cena: 
                 

Odsatie žumpy, odvoz a likvidácia splaškových vôd za 1 m3  ............................      
 
 

Článok IV.  
Platobné podmienky  

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia: 
 
4.1 Platby za dodanie predmetu zmluvy budú realizované podľa rozsahu skutočne vykonaných prác na 

základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať podmienky platných účtovných a daňových predpisov. 
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4.2 K faktúre zhotoviteľ predloží doklad o likvidácii odpadových vôd v zmysle platnej legislatívy.  
 
 
 

 
 

Článok V. 
Trvanie zmluvy 

 
5.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 15.10.2020 do 14.10.2021. 
  
5.2 Súčasne objednávateľ uzatvára so zhotoviteľom opciu na realizáciu predmetu zákazky na 2 roky za 

predpokladu spokojnosti objednávateľa s výkonom služieb zhotoviteľa za prvý rok. Po vyhodnotení 
spokojnosti za celé zmluvné obdobie môže byť po dohode zmluvných strán opcia zopakovaná najviac na 
1 rok.   

 
 

Článok VI. 
Povinnosti zhotoviteľa 

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zabezpečení činností podľa predmetu tejto zmluvy, špecifikovanom v článku 

II. nedôjde k znečisteniu okolia budov, verejných komunikácií a pod. a zároveň zodpovedá za to, že obsah 
žumpy bude vypustený len na mieste, ktoré je na tento účel určené. 

 
6.2  Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 

predpisov. 
 
6.3 Zhotoviteľ bezodkladne ohlási objednávateľovi prípadné prekážky, ovplyvňujúce vykonávanie dohodnutej 

služby. 
 
6.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosť zabezpečí  do 24 hod. po nahlásení. 
 
 
 
 

Článok VII. 
Kontrola plnenia predmetu zmluvy 

 
7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy. 
 
7.2 V prípade zistenia nedostatkov okamžite upovedomí zhotoviteľa, aby mohol k danej situácii zaujať  

stanovisko a zistené nedostatky odstrániť. 
 
 

Článok VIII. 
Sankcie 

 
8.1 Ak zhotoviteľ nedodrží termín vykonania služby, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % 

z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 
 
8.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v stanovenom termíne, zhotoviteľ má právo na vystavenie penalizačnej 

faktúry vo výške 0,1% z celkovej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania úhrady. 
 
 

Článok IX. 
Skončenie zmluvy  

 
9.1 Obe zmluvné strany majú právo bez udania dôvodu vypovedať túto zmluvu s trojmesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane.  

 
9.2 V prípade neplnenia si povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, má objednávateľ právo túto 

zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteľovi.   
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Článok X. 
Osobitné dojednania 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na objekte, majetku a zdraví dotknutých osôb v prípade, že 

riadne nevykoná objednané práce, alebo tieto svojou nedbanlivosťou spôsobí. 
 
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za pokuty a sankcie, ktoré môžu byť udelené objednávateľovi zo strany verejných 

orgánov v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy. 
 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1  Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
 
11.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam rozumejú a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
 

11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými  stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 
Zmluva bola zverejnená dňa : .......................................... . 

 
 

V  Trnave, dňa: ............................... . 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                      Zhotoviteľ: 
              
za  STEFE Trnava, s.r.o.                   
 
 
                        
 
 
JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., MBA      
konateľka a generálna riaditeľka      

 
 
Ing. Ondrej Borguľa, konateľ                          


