
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

 

 

STAVEBKO, s.r.o. 

922 08 Dubovany č.244 

IČO:  36270148 

DIČ:  2021980785 

štatutárny zástupca:  MARKO Jozef - konateľ  

Číslo účtu:  SK53 5600 0000 0056 8414 2001 

Obchodný register: Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka číslo: 16916/T 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

a 

 

OBEC JABLONEC 

Jablonec 206, 900 87 

IČO:  00 304 794 

DIČ: 2020662127 

štatutárny zástupca: Slavomír Pocisk  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Pezinok 

Číslo účtu: SK57 5600 0000 0066 0100 3001 

(ďalej len „Odberateľ“) 

 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 odst.2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov túto 

 

zmluvu o spolupráci 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa za podmienok ustanovených v tejto zmluve dohodli na vzájomnej spolupráci pri 

prevádzkovaní kanalizačného zariadenia-ČOV pre bytové jednotky v období Január až Jún 2021. 

 

2. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa nasledovné služby: 

 

- Prevádzka a údržba kanalizačného zariadenia-ČOV pre BJ8 

- Prevádzka a údržba kanalizačného zariadenia-ČOV pre BJ18 

 

II. 

Cena plnenia a spôsob úhrady 

1. Odberateľ za predmet plnenia uhradí dodávateľovi za vykonané práce cenu plnenia na základe 

fakturácie, ktorá bude vykonaná štvrťročne za príslušný štvrťrok a to k 31.3.2021 a k 30.6.2021 

 

- Prevádzka kanalizačného zariadenia-ČOV BJ8  107,70 € / mesačne 

- Prevádzka kanalizačného zariadenia-ČOV BJ18 242,30 € / mesačne 

 

 

 



Celková cena plnenia za obdobie 1-6/2021 bude: 

- Prevádzka kanalizačného zariadenia-ČOV BJ8  6 mesiacov x 107,70 € =    646,20 

- Prevádzka kanalizačného zariadenia-ČOV BJ18 6 mesiacov x 242,30 € = 1 453,80 

Spolu: 2 100,00 

 

III. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2021 

2. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná 

lehota je jednomesačná. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3. Vzťahy súvisiace s touto zmluvou a touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá 

zmluvná strana 

 

Jablonec, dňa  02.01.2021 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________     _________________________ 

      STAVEBKO, s.r.o.         Obec Jablonec 

    MARKO Jozef                          POCISK Slavomír 

                         starosta obce 

podpísané podpísané


