
Zmluva č. 4 /2023 
o likvidácii kalov z ČOV 

uzatvorená podľa §536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 

 
 

článok č. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ: 

Názov organizácie: Obec Jakubovany 
Sídlo:                Hlavná 24/13, 083 01  Jakubovany   
V zastúpení:  Mgr. Jakub Sedlák – starosta  
IČO:   00 327 182 
DIČ:   2020711517 
IčDPH:   
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu:  SK95 0200 0000 0000 0892 7572 
Telefón:  +421905340521 
Fax:   
E-mail:                starosta@obecjakubovany.sk   
 

1.2 Dodávateľ: 
Názov organizácie: MP KANAL service s.r.o. 
Sídlo:  Košická 5C, 080 01 Prešov 
Zápis v OR:  OS Prešov, odd. Sro, č. 23964/P 
V zastúpení: Matúš PUTNOCKÝ, konateľ 
IČO:  45 965 838 
DIČ:  20223180148 
IČDPH:  SK2023180148 
Bankové spojenie: Tatra banka , a.s. Prešov 
Číslo účtu:  2929850898/1100 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Mihók, riaditeľ 
Telefón:  +421 948 926 922 
E-mail:  riaditel@mpkanal.sk, mpkanal@mpkanal.sk 
 
 

článok 2 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Zabezpečiť odvoz a likvidáciu kalov z ČOV. 
 

článok 3 
ROZSAH PODNIKANIA SLUŽBY 

 
3.1. Rozsah poskytovania služby zahŕňa nakladanie (manipulácia), odvoz a likvidácia kalov z ČOV, 
aby bola splnená požiadavka rozhodnutia vydaného OÚ ŽP Sabinov.  
3.2. Miestom plnenia predmetu služby je ČOV Jakubovany. 
3.3. Dodávateľ je povinný riadiť sa príslušnými všeobecnými  nariadeniami a pokynmi  
objednávateľa v súlade so zákonom o odpadoch.  
 
 



 
 

článok 4 
POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

 
4.1. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú 
predmetom  tejto zmluvy, o informáciách, ktoré sa týkajú objednávateľa, jeho zamestnancov 
a dodávateľov, ktoré nadobudne dodávateľ pri plnení úloh (§17, §51 a §513 Obchodného 
zákonníka). 
4.2. Dodávateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy zabezpečiť dodržanie 
povinnosti mlčanlivosti v súlade s §18 ods. 3 zákona č. 123/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov. 
 

článok 5 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať v plnej miere s dodávateľom pri plnení predmetu 
tejto zmluvy. 
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť dodávateľovi prístup k ČOV za účelom plnenia predmetu 
zmluvy. 
5.3. Objednávateľ na požiadanie poskytne dodávateľovi laboratórnu analýzu odpadu 
produkovaného na ČOV. 
5.4. Analýzu je povinný vykonať objednávateľ na vlastné náklady. 
 

článok 6 
CENA A FAKTURÁCIA 

 
6.1. Cena predmetu zmluvy bola stanovená na základe vyhodnotenia cenových ponúk a to: 
- Cena za likvidáciu kalov        90,00 €/m3 

       - Časové výkony mechanizmu vrátane obsluhy    130,00 €/hod. 
- Kilometrové výkony mechanizmu      2,50 €/km 
(uvedené ceny sú bez DPH) 
6.2. Podkladom pre fakturáciu je odvolávka na túto zmluvu. 
6.3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra musí mať náležitosti 
daňového dokladu. V prípade, že faktúra nespĺňa  náležitosti daňového dokladu je objednávateľ 
oprávnený vrátiť takúto faktúru dodávateľovi. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť 
opätovným doručení opravenej faktúry. 
6.4. Za každý deň omeškania platby, za riadne zrealizované plnenie dodávateľa, ktoré trvá dlhšie 
ako 30 pracovných dní, zaplatí objednávateľ dodávateľovi úrok vo výške 0,05 % z nezaplatenej 
pohľadávky. 
 

článok 7 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7.1 Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 
7.2. Okamžité odstúpenie od zmluvy môže urobiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, v prípade že 
niektorá zo zmluvných strán hrubo poruší podmienky stanovené touto zmluvou a porušujúca 
strana neurobí nápravu po písomnom upozornení do 14 dní od doručenia upozornenia. 
 
 
 



 
 
 
 
 
7.3. Všetky následné zmeny vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme 
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán. 
7.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jeden pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa. 
7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, uzavreli ju slobodne, 
vážne, nie sú v tiesni alebo za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 
7.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zúčastnenými stranami.  
 
 
 
V Prešove, dňa   12. 01. 2023 
 
 
 
 
Objednávateľ:       Dodávateľ: 
 
 
 
 
 
 

.............................................       .......................................... 
Mgr. Jakub Sedlák                                   Matúš Putnocký 
 starosta                konateľ MP KANAL service s.r.o. 

        
 


