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Zmluva o dielo č. 18/2020/SpV
uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)

v znení neskorších predpisov

Obj ednávateľ:

Názov:

Adresa:
IČO:
IČDPH:
IBAN:

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Školská 19, 92101 Piešťany
36232700
SK2020170031

V zastúpení: Ing. Viliam Hubinský CSc,- konateľ
Spoločnosť zapísaná: v Obch. registri Okr. súdu Trnava, vložka číslo 11528/T, oddiel Sro
Osoby oprávnené konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Viliam Hubinský CSc,- konateľ
Mail: info@bppy.sk
Tel.: 00421 33 77 22 571

Zhotoviteľ:

Názov:

Adresa:
IČO:
DIČ:

Služby pre Vás, spol. s r.o.

Krátka 7648, 911 01 Trenčín
50257196
2120264740

V zastúpení vo veciach zmluvných - štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Marko - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Ing. Milan Hôrka - ved. špecializovaných činností

Telefón:
Bank. spoj.:
IBAN:
Register:

6
Obch. register Okr. súdu Bratislava l, oddiel Sro., vl. č. 110451/B

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že uzatvárajú túto "Zmluvu o dielo" v súlade s § 631

a násled. Občianskeho zákonníka.

ČI. 1 - Predmet zmluvy

II
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1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť na základe objednávky pre objednávateľa v dojednanom zmluvnom

objekte jednorazový odpočet stavov vodomerov ENBRA ER-AM DN15/110, Q3-
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l,6m3/hod. s rádiovým modulom JS-02 na dial'kový odpočet podľa platnej
legislatívnej potreby rozúčtovania nákladov spotreby vody daného zúčtovacieho
obdobia,

b) zabezpečiť zaslanie odpočtov elektronickou poštou vexcelovskej tabul'ke, alebo
súbore s príponou .csv osobe poverenej objednávateľom, alebo zabezpečiť tlač

sumárnych odpočtov vodomerov daného zúčtovacieho obdobia a zaslať ich poštou
na adresu objednávatel'a, alebo ak sa ohľadne odovzdania tlače zmluvné strany
nedohodnú inak,

Čl. 2 - Čas na vykonanie diela

2.1 Výsledky odpočtov budú objednávatel'ovi odovzdané najneskôr do 31.01. kalendárneho
roku nasledujúceho, po roku odpočtu.

Čl. 3 - Povinnosti zhotoviteľa.

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje upozorniť bez zbytočného odkladu objednávateľa na nefunkčný
vodomer, alebo zistené anomálie po výkone rádiového odpočtu.

Čl. 4 - Objednávatel' sa zaväzuje

4.1 Objednáva-tel' sa zaväzuje zabezpečiť zbotovitel'ovi aktuálny zoznam vlastníkov,
s uvedením čísla bytov, mená vlastníkov

4.2 Uhradiť zhotovitel'ovi zmluvne dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie odpočtov v
riadnom termíne.

4.3 Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť
k úspešnému vykonaniu diela.

Čl. 5 - Cena za dielo

5.1 Cena za vykonanie odpočtov, ich zaslanie elektronickou poštou vexcelovskej tabul'ke,
alebo v súbore .csv, alebo v tlačenej forme podľa dohody je:

- 1,00 € za 1 ks vodomeru.
Spoločnosť Služby pre Vás, spol. s r.o. nie je platiteľom DPH.

5.2 Zhotovitel' má nárok na vystavenie a zaplatenie faktúry až po riadnom vykonaní diela
a jeho odovzdaní objednávatel'ovi v zmysle tejto zmluvy.

Čl. 6 - Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že doba splatnosti vystavenej faktúry je 14 dní odo dňa ich
doručenia objednávatel'ovi.
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6.2 Platby za vykonanie prác podľa Článku 5 budú vykonávané bankovým prevodom na účet
zhotoviteľa.

6.3 Platenie zmluvných pokút nemá vplyv na nárok na náhradu škody.
6.4 V prípade} že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom alebo bude

obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať dohodnuté prílohy} je
Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie} resp. na doplnenie} pričom sa
doba splatnosti počíta až od doručenia prepracované], resp. doplnenej faktúry.

ČI. 7 - Záručné podmienky

7.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo v dlžke trvania 24 mesiacov.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté jeho zavlnenlm, ktoré odstráni bez

zbytočného odkladu na vlastné náklady.

Čl. 8 - Zodpovednosť za škodu

8.1 Zmluvné strany zodpovedajú za vzájomne spôsobené škody podľa Občianskeho
zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.

Čl. 9 - Trvanie zmluvy

9.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluva sa uzatvára na
dobu neurčitú.

9.2 Výpovedná lehota je voboch prípadoch 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 10 - Ostatné dojednania

10.1 Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli} že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa spravuje

Občianskym zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi.

10.3 Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach} z ktorých každá strana po jej
podpísaní obdrží po jednom vyhotovení.

10.4 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú} že súhlasia s jej obsahom} že táto
bola spísaná na základe pravdivých údajov} ich pravej a slobodnej vôle a nebola
dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok} na dôkaz toho
pripájajú svoje podpisy.

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov vlastníkov bytov pred ich
odcudzenirn. stratou} poškodením} neoprávneným prístupom} zmenou alebo
rozširovaním podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných

systémoch.

3



'\

10.6 V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických
\

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (IIGDPR")
a v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ako prevádzkovateľ Služby pre Vás s.r.o., spracúvame
Vaše osobné údaje a to za účelom plnenia zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto
Zmluvy. Ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov si plníme informačnú povinnosť
jej zverejnením na webovej stránke spoločnosti www.spbtn.sk. v časti IIGDPR".

V Trenčíne, dňa: 28.12.2020

Zhotoviteľ: Objednávateľ:

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19, 921 01 Piešťany

IČO: 36232700 IČ DPH: SK2020170031
OR OS Trnava, vl. č. 11528/T.jldd. Sro
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·················I···············~·············
Služby gfe Vás, s.r.o.

Ing. Miroslav Marko
konateľ spoločnosti
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Bytový po nik Piešťany, s.r.o.
Školská/19, 921 01 Piešťany

v zast. Ing.Viliam Hubinsky CSc,- konateľ
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