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ZMLUVA O NÁJME 

HZ/  /2013/BVS 
 

uzavretá podľa § 663 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

na 

„Nájom dávkovacieho zariadenia na síran železitý pre ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka,  

ČOV Modra a ČOV Svätý Jur na rok 2013“ 
 

I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Nájomca  : Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., 
                Prešovská 48 
     826 46  Bratislava 29 
 
 Štatutárny zástupca  : Ing. Radoslav Jakab, predseda predstavenstva 
     Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva 
  

Zástupca zodpovedný 
 vo veciach zmluvných :  Ing. Robert Nemec, výrobný riaditeľ 
 
 zástupca zodpovedný 
 vo veciach technických: Ing. Vladimír Kvassay, vedúci divízie ČOV 
 
 IČ DPH    : SK2020263432 
 DIČ     : 2020263432 
 IČO     : 35850370    

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
       Bankové spojenie   : 1004-062/0200, VÚB Bratislava Ružinov 
 
 

1.2 Prenajímateľ   : KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. 
     Budovateľská 50 
     080 01 Prešov   
           
 Štatutárny zástupca   : Ing. Ján Pavúk, konateľ spoločnosti 
 
 zástupca zodpovedný 
 vo veciach zmluvných  :  Ing. Ján Pavúk, konateľ spoločnosti 
 
 zástupca zodpovedný 
 vo veciach technických  : Ing. Ján Pavúk, konateľ spoločnosti 
 
 IČ DPH                           : SK2020001445 
 DIČ        : 2020001445 
 IČO        : 36473251  
 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 12838/P 
 Bankové spojenie           : ČSOB Košice 
            Číslo účtu                       :  0202047173/7500 
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II. 

Východiskové podklady a miesto plnenia 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zo dňa 3.12.2012. 
 

2.2 Miesto využitia najímaného zariadenia: ČOV Vrakuňa, Majerská 46, Bratislava Vrakuňa ČOV 
Petržalka, Betliarska 2, Bratislava Petržalka, ČOV Modra, Dolná 146, Modra a ČOV Svätý 
Jur, Staničná 919, Svätý Jur. 

 

 

III. 

Predmet plnenia 

 

3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je: „Nájom dávkovacieho zariadenia na síran železitý 

pre ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka, ČOV Modra a ČOV Svätý Jur na rok 2013“ 
pozostávajúceho z: 

  

 ČOV Vrakuňa: 

 - sklolaminátová nádrž č.1 s objemom 28 m
3 
(cca 43t),  

- samonavíjacia hadica 5m s nerezovou rýchlospojkou VK80SS(hadica Arizona Superelastic 
DN 76) 

 - 2ks ventily GF DN 80 s redukciou, hadicový stavoznak 
 - zaslepovacia príruba 
 - skrutky, matice, podložky nerez A2, gumené tesnenia 
 - prielezný otvor DN 600 
 - odvetrávací otvor DN 150 

  - dávkovacie čerpadlo PROMINENT č.1 s príslušenstvom: 
- Q = 220l/hod. 
- PP kryt čerpadla 
- Napájací kábel s vidlicou – cca 2m 
- Ventily DN 20 – 4ks  
- Injekčný pretlakový ventil 
- Filtračná zostava GF 

 - sklolaminátová nádrž č.2 s objemom 28 m
3 
(cca 43t),  

- samonavíjacia hadica 5m s nerezovou rýchlospojkou VK80SS(hadica Arizona Superelastic   
DN 76) 

 - 2ks ventily GF DN 80 s redukciou, hadicový stavoznak 
 - zaslepovacia príruba 
 - skrutky, matice, podložky nerez A2, gumené tesnenia 
 - prielezný otvor DN 600 
 - odvetrávací otvor DN 150 

  - dávkovacie čerpadlo PROMINENT č.2 s príslušenstvom: 
- Q = 220l/hod. 
- PP kryt čerpadla 
- Napájací kábel s vidlicou – cca 2m 
- Ventily DN 20 – 4ks  
- Injekčný pretlakový ventil 
- Filtračná zostava GF 
 
- Spojky, 10ks T- kus 
- PVC plastová hadica cca 260m 
- Hadicové objímky     
- Riadiaci panel RSDC 2ks 
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  ČOV Petržalka: 

 

 - sklolaminátová nádrž č.1 s objemom 28 m
3 
(cca 43t),  

 - samonavíjacia hadica 5m s nerezovou rýchlospojkou (hadica Arizona Superelastic DN 76) 
 - 2ks ventily GF DN 80 s redukciou, hadicový stavoznak 
 - zaslepovacia príruba 
 - skrutky, matice, podložky nerez A2, gumené tesnenia 
 - prielezný otvor DN 600 
 - odvetrávací otvor DN 150 

 - dávkovacie čerpadlo PROMINENT č.1 s príslušenstvom: 
 -  Q = 200l/hod. 
 -  PP kryt čerpadla 
 -  Napájací kábel s vidlicou – cca 2m 
 -  Ventily DN 20 – 4ks  
 -  Injekčný pretlakový ventil 
 -  Filtračná zostava GF 
 -  Spojky, 3ks T- kus 
 -  PVC plastová hadica cca 400m 
 -  Hadicové objímky     

-  Riadiaci panel SPD č.1 

 - dávkovacie čerpadlo PROMINENT č.2 s príslušenstvom: 
 -  Q = 200l/hod. 
 -  PP kryt čerpadla 
 -  Napájací kábel s vidlicou – cca 2m 
 -  Ventily DN 20 – 4ks  
 -  Injekčný pretlakový ventil 
 -  Filtračná zostava GF 
 -  Spojky, 3ks T- kus 
 -  PVC plastová hadica cca 200m 
 -  Hadicové objímky     

-  Riadiaci panel SPD č.2 

 - dávkovacie čerpadlo PROMINENT č.3 s príslušenstvom: 
 -  Q = 200l/hod. 
 -  PP kryt čerpadla 
 -  Napájací kábel s vidlicou – cca 2m 
 -  Ventily DN 20 – 4ks  
 -  Injekčný pretlakový ventil 
 -  Filtračná zostava GF 
 -  Spojky, 3ks T- kus 
 -  PVC plastová hadica cca 400m 
 -  Hadicové objímky     

-  Riadiaci panel SPD č.3 
 

 ČOV Modra: 

 

 - sklolaminátová nádrž s objemom 15 m
3 
(cca 28t),  

 - samonavíjacia hadica 5m s nerezovou rýchlospojkou (hadica Arizona Superelastic DN 76) 
 - 2ks ventily GF DN 80 s redukciou, hadicový stavoznak 
 - zaslepovacia príruba 
 - skrutky, matice, podložky nerez A2, gumené tesnenia 
 - prielezný otvor DN 600 
 - odvetrávací otvor DN 150 

  - dávkovacie čerpadlo PROMINENT s príslušenstvom: 



4 

  - Q = 20l/hod. 
  - PP kryt čerpadla 

         - Napájací kábel s vidlicou – cca 2m 
 - Ventily DN 20 – 4ks  
 - Injekčný pretlakový ventil 
 - Filtračná zostava GF 
 - Spojky, T- kus 
 - PVC plastová hadica cca 100m 
         - Hadicové objímky     

- Riadiaci panel SPD  

 

ČOV Svätý Jur 

 

Dávkovacie čerpadlo prominent GALA s príslušenstvom, IBC kontajner 1000l 

- Q = 12l/hod 
- PP kryt čerpadla 
- Napájanie 230V/50Hz/20 VA, krytie IP54 
- Ventily DN 20-4ks 
- Injekčný pretlakový ventil 
- Filtračná zostava GF 
- Spojky, T- kusy 
- PVC plastová hadica 100m 
- Hadicové objímky  
- Riadiaci panel SPD 

 

 

IV. 

Doba nájmu 

 

4.1  Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je: 01.01.2013 – 31.12.2013. 
 
 

V. 

Nájomné 

 

5.1 Cena za prenájom predmetu nájmu v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán, na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 3.12.2012 a v zmysle § 3 
Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách  a v znení neskorších predpisov. 

 

5.2 Za užívanie predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné vo výške: 

  

 ČOV Vrakuňa:    332,- € / mesiac bez DPH x 12 mesiacov = 3.984,00 € 

 ČOV Petržalka:  295,- € / mesiac bez DPH x 12 mesiacov = 3.540,00 €   

 ČOV Modra:      265,- € / mesiac bez DPH x 12 mesiacov = 3.180,00 € 

 ĆOV Svätý Jur:  110,- €/ mesiac bez DPH x 12 mesiacov  = 1.320,00 € 

 Spolu:                                                                                      12.024,00 €  
 20% DPH                                              2.404,80 €  
 Spolu s DPH                                  14.428,80 €      
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VI. 

Platobné podmienky                

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné je splatné na základe fakturácie prenajímateľa, 
pričom nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi mesačné nájomné vždy do 15. dní od 
doručenia faktúry do podateľne nájomcu. 

 

6.2 Daňový doklad bude vystavený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. Ak daňový doklad 
nebude obsahovať náležitosti v zmysle uvedeného zákona, nájomca je oprávnený vrátiť ju 
prenajímateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opraveného dokladu objednávateľovi.  

 

 

VII. 

Podmienky nájmu 

 

7.1 Prenajímateľ vypracuje pre nájomcu bezpečnostné pokyny pre manipuláciu a skladovanie 
síranu železitého. 

  . 

7.2 Nájomca je povinný hradiť náklady spojené s bežnou údržbou predmetu nájmu. Nájomca je 
oprávnený vykonať úpravy či zmeny predmetu nájmu iba s predchádzajúcim súhlasom 
prenajímateľa. 

. 

7.3 Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu do 
prenájmu tretej osobe. 

 

7.4 Nájomca je povinný prevádzkovať predmet nájmu tak, aby na ňom nevznikla škoda. 
V prípade vzniku škody na predmete nájmu je nájomca povinný ihneď túto skutočnosť 
oznámiť prenajímateľovi. 
 

7.5 Nájomca berie na vedomie, že užívanie predmetu nájmu za podmienok uvedených v tejto 
zmluve je podmienené jeho odberom koagulantu. 

 

7.6 Po ukončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom ho 
prevzal, s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu odpovedajúcemu dobe nájmu.    

 
  

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných    strán. 

 

8.2 Meniť  a  dopĺňať  text  tejto  zmluvy  je možné len formou písomných dodatkov, vzájomne 
odsúhlasených a potvrdených zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

8.3 Zmluva zaniká splnením dohodnutých podmienok, prípadne dohodou zmluvných strán. 
Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade nedodržania 
dohodnutých podmienok druhou stranou. Odstúpenie je účinné dňom jeho písomného 
doručenia druhej strane. 

 

8.4. Ďalšie vzťahy v tejto zmluve neupravené sa primerane riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 
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8.5 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá prenajímateľ 
a dve nájomca. 

 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola 
slobodná a vážna, jej obsah je im úplne zrozumiteľný na znak čoho ju podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa :                                               V Prešove, dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nájomca:                                                      Prenajímateľ: 
                        Ing. Robert Nemec              Ing. Ján Pavúk 
                          výrobný riaditeľ                                   konateľ spoločnosti 


