
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/91 Zb. č.  11/2014 
 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obec Pružina 
018 22 Pružina 
Zastúpená starostom:  Michal Ušiak 
IČO:     00 317 730 
DIČO:  2020684754 
 
Zhotoviteľ: 

 
PETERMONTÁŽ, Peter Velič  
Pružina 164 
IČO:   37 282 506 
DIČ:   1023174636 

 
II. Predmet zmluvy 

 
    Predmetom zmluvy sú práce na prevádzke čističky odpadových vôd v Pružine. 
 

III. Práce vykonávané počas zmeny: 
 

Vizuálna kontrola 
 
- prekontrolovať veľkosť prítoku odpadových vôd, výšku hladiny v aktivácii, v zásobníku 

kalu 
- prekontrolovať činnosť dúchadiel a čerpadiel, dotykom prekontrolovať teplotu plášťa 

samotných strojných zariadení a eletromotorov 
- prekontrolovať hladinu vody v dosadzovacej nádrži, či neunikajú vločky kalu do 

odtoku, resp. či nie je na hladine vyflotovaný kal 
- prekontrolovať činnosť prevzdušňovacieho systému v biologickom reaktore  vo 

všetkých prevzdušňovaných sekciách 
- v prípade potreby vykonať potrebné úkony 

 
Činnosti 
 
- vykonať sedimentáciu kalu 
- odčítať množstvo vyčistených odpadových vôd a prebytočného kalu  
- odčerpať odsadenú vodu zo zásobníka kalu a následne odčerpať prebytočný kal 

z procesu čistenia /ak je nutné/ 
- urobiť prevádzkové záznamy 
 

Práce  sa budú vykonávať denne. 



 
Vyčistiť odtokové žľaby a vostavby v dosadzovacej nádrži kefou na násade. 

 
Práce vykonávané týždenne 
 
Prekontrolovať technický stav dúchadla podľa pokynov výrobcu. 
Prekontrolovať funkciu čerpadiel. 

 
Práce vykonávané mesačne, prípadne v dlhších časových intervaloch 
 
Prekontrolovať stav kanalizačných potrubí a šachiet. 
Na konci mesiaca vyhodnotiť množstvo odpadovej vody, množstvo prebytočného kalu, 
spotrebu elektrickej energie. 

 
Servisné práce 
 
Sú práce, ktoré presahujú pracovnú náplň, technické možnosti, resp. kvalifikáciu obsluhy 
a je ich potreba objednať: 
- revízia elektrického a meracieho zariadenia 
- revízia čerpadiel 
- revízia dúchadiel 

 
IV. Platobné a fakturačné podmienky: 
 
Vykonávané práce sa budú fakturovať mesačne so splatnosťou 30 dní. 
V prípade spustenia skúšobnej prevádzky sa počet hodín upraví. 
Zmluva sa uzatvára:   od 01.01.2015 do 31.12.2018. 
 

V. Cena diela: 
 
 
                                                            5,- €/ hod. 
 
 
V Pružine   dňa 31.12.2014 
 
 
 
...........................................                                              .......................................     
       za objednávateľa                                                                 za zhotoviteľa   
 
 

 
 


