
DODATOK č. 2 K ZMLUVE   O  DIELO  

č. 02/2010 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 v platnom znení 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Objednávateľ  :     
Obchodné  meno :  Obec NOVÝ ŽIVOT  

Sídlo :  Obecný úrad Nový Život, Eliášovce č.55, 930 38 Nový Život 

Týka sa :  - 

IČO: 00 305 626 

DIČ  :  2021151836 

IČ DPH: - 

Zastúpený  :  JUDr. Tibor Fehér, starosta 

                                             

Registrácia : - 

Bankové spojenie :  VÚB Banka, a.s. Dunajská Streda 

Číslo účtu  :    SK78 0200 0000 0009 2292 5122 

 

Zhotoviteľ  :   

Obchodné meno :                 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. 

Sídlo :                                         Kľakovská 877 / 3, 966 81 Žarnovica    

Týka sa :                                      - 

IČO :                                           36 63 34 61 

DIČ :            2021925488                                

IČ DPH: SK 2021925488 

Zastúpený :                                 Viliam Herchl, konateľ 

Registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.9962/S 

Bankové spojenie :                     VÚB Banka, a.s.  

Číslo účtu :                                 SK42 0200 0000 0019 6663 9659 

 

 

1. 

 

PREDMET DODATKU  

 

Predmetom dodatku je zmena článku 3 zmluvy. 

Článok č.3 bude znieť : 

 

3. 

Cena, fakturácia, úhrada 

 

Cena , fakturácia a úhrada dohodou za poskytovanie služieb uvedených v čl. 1 tejto zmluvy, sú  na 

základe Zákona o cenách č. 18 /1996 Z. z. nasledovné : 

1. 1 200-,€ slovom jedentisíc dvesto  eur za rok, cena je vrátane dopravy ( Žarnovica- Nový Život 

a späť 4 x za rok ). 

2. Poplatky za poskytované služby bude zhotoviteľ  fakturovať objednávateľovi mesačne  vo výške 

100,-  €. 

3. K cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške. 

4. V cene nie sú zahrnuté platby za odbery a rozbory odpadových vôd, tieto budú prefakturované 

s réžiou 3 %. 

5. V cene nie je zahrnuté vyhotovenie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie v zmysle 

Vyhlášky MŽP č.55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií a vyhotovenia Plánu obnovy verejnej kanalizácie 

v zmysle vyhl. č.262/2010 Z. z. 



6. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle  Zákona č. 222 / 2004 Z. z. 

7. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ  zasielal faktúry v elektronickej podobe a to na mailovú 

adresu : novyzivot@novyzivot.sk .  

8. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou 

faktúry v papierovej forme a podpísaním tohto dodatku, už zhotoviteľ  nie je povinný zasielať 

faktúry objednávateľovi v papierovej forme. 

9. Objednávateľ  sa zaväzuje, že prípadnú zmenu mailovej adresy pre príjem elektronických faktúr, 

oznámi zhotoviteľovi  neodkladne. 

10. Fakturované čiastky  za poskytované služby je objednávateľ povinný uhradiť do 21 dní odo dňa    

vystavenia faktúry. 

11. Ak je objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry , je zhotoviteľ oprávnený žiadať zaplatenie  

úroky z omeškania vo    výške    0,06 % za každý deň omeškania. 

12. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť cenu za poskytované služby o výšku  inflácie oznámenú 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok, pričom nová cena bude platiť od najbližšej 

fakturácii po oznámení výšky inflácie. Toto ustanovenie sa prvý krát zohľadňuje za  2022 a bude 

uplatnené v najbližšej fakturácii po oznámení výšky inflácie. Zhotoviteľ zmenu ceny z dôvodu 

výšky inflácie oznámi objednávateľovi. Toto oznámenie sa stáva dodatkom k tejto zmluve. 

 

 

2. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné články zmluvy ostávajú v platnosti v nezmenenom znení. 

2. Tento dodatok platí od 1.10.2022. 

3. Dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre zhotoviteľa a 1 x pre objednávateľa. 

 

 

 

 

 

V Žarnovici, dňa 21.09.2022                                              V Novom Živote, dňa : 21.09.2022 

 

Zhotoviteľ:                      Objednávateľ :                                                                                  

 

 

 

mailto:novyzivot@novyzivot.sk

