
1. Objednávateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 

IČO: 
IČDPH: 
Zapísaný: 

2. Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 

IČO: 
IČ DPH: 
Zapísaný: 

Zmluva o budúcej zmluve 

1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 
Rontgenova 26, 851 O 1 Bratislava 
Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva 
Štefan Kobes, člen predstavenstva 
Ing. To máš Matulík, člen predstavenstva 
Ing. Vladimír Drienovský, člen predstavenstva 
31322301 
SK2020313427 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
odd.: Sa, vložka číslo: 398/B 

a 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Bernolákova 1874/59, 953 01 Zlaté Moravce 
Branislav V arg a, poverený riaditeľ 

00587168 
SK2020411877 
Živnostenský register Okresného súdu Nitra, 
Číslo živnostenského registra: 407-3804 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je likvidácia odpadu v zastavanom území obce Vozokany: 

a) skládka na parcele č. 411 
b) skládka na parcele č. 412/2 

2. Rozsah služieb a dodávok obsahuje objednávateľom schválená ponuka. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
4. Služby budú vykonávané na základe písomnej objednávky objednávateľa. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že vlastnia všetky potrebné doklady a povolenia, ktoré ich 

oprávňujú vykonať predmet zmluvy. 
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III. 
Čas plnenia 

1. Dodávateľ bude zabezpečovať predmet zmluvy v čase od podpísania zmluvy 
pravidelne podľa potreby likvidácie odpadov. 

IV. 
Cena za služby a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na pevnej cene, ktorá je totožná s cenovou ponukou. 
2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať tieto doklady: 

a) Informácie o zhotoviteľovi a objednávateľovi , sídlo, adresa, IČO, IČ DPH 
b) Predmet diela, číslo zmluvy, číslo objednávky, číslo faktúry 
c) Deň odoslania, deň splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia 

d) Označenie peňažného ústavu, číslo účtu 
e) Náležitosti pre účely DPH 
f) Právnu formu, označenie registra, číslo zápisu 

g) Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi 

3. Zhotoviteľ nepožaduje zálohu. Zhotoviteľ bude faktúrovať objednávateľovi na základe 
skutočne dodaných služieb. 

4. Objednávateľ je povinný predmet zmluvy protokolárne prevziať . 

v. 
Sankcie 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 
a) zhotoviteľ môže uplatniť 0,05 % voči objednávateľovi za každý deň 

omeškania uhradenia faktúry 
b) objednávateľ si môže uplatniť 0,05 % voči zhotoviteľovi za každý deň 

omeškania dodania služby. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali , jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok uzavierajú. 

2. Túto zmluvu je možné meniť iba na základe konsenzu Zmluvných strán vo forme 
písomných dodatkov k tejto zmluve. 

3. Pre právne vzťahy medzi zmluvnými stranami platia ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 
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4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvom zmluvnými stranami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, ka.ždá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

V Bratislave, dňa „ „.) J. AWG. 2015 

Technické služby mesta 
Bernolákova č. 59 .·~ 

953 01 Zlaté Moravce '" 
1 • 0058716& DIČ: 2020411877 

Branisl Varga 
povereny · aditeľ 

Technické služby mesta Zlaté Moravce 
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„„„„„. „. iz „„„„„„„„„„„„„. 
ng. r-arol Urban 

predseda predstavenstva 

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 

1W9i1i1 VOCOHOSPOCÁRSKE 
~ STAVBY a. s. 

Räntgenova 26 
851 01 Bratislava 

2.2 IČO: 31322301 


