
 

     
Námestie obetí komunizmu 1         
011 31 ŽILINA 

tel.: 041/56 23 194 
e-mail: zilinainvest@zilinainvest.sk 
www.zilinainvest.sk 
 
 
OBJEDNÁVKA č. 1/2020 
 
 
Objednávateľ: 
Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastúpená: Ing. Miloš Martinka – konateľ spoločnosti 
        JUDr. Peter Vachan – konateľ spoločnosti 
IČO: 36 416 754 
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl. č.: 14752/L 
 
Poskytovateľ: 
AQUA DEFEKT, s.r.o., Komenského 2219/21, 010 01 Žilina 
Zastúpená:  Ing. Dušan Bútora - konateľ 
IČO: 31578454 
Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 910/L 
   
 
Objednávame si u Vás periodickú kontrolu dažďovej kanalizácie v periodickom intervale 2x 
mesačne nasledovne:  

1. prvú kontrolu v mesiaci vykoná poskytovateľ najneskôr do 5. dňa v príslušnom 
kalendárnom mesiaci 

2. druhú kontrolu v mesiaci vykoná poskytovateľ medzi 15. a 20. dňom v príslušnom 
kalendárnom mesiaci. 

 
O každej periodickej kontrole bude vedená fotodokumentácia zasielaná na email uvedený 
v záhlaví a o každom poškodení kanalizácie resp. jej súčastí a potrebe nahradenia bude 
predložená fotodokumentácia spolu so situáciou kde k poškodeniu došlo s evidenčnou 
tabuľkou poškodení. 
 
 
Cena: 
Cena za poskytovanú službu za mesiac: 333,00 EUR bez DPH. 
 



Nakoľko je objednávka služieb vystavená k 13.1.2020, bude prvá kontrola v mesiaci január 
2020 vykonaná len jeden krát, a to medzi 15. a 20 tym dňom v príslušnom kalendárnom 
mesiaci. Cena za vykon služieb v mesiaci január bude ponížená na 166,50 EUR bez DPH. 
 
 
Doba dodania predmetu zákazky: 
Platnosť objednávky je od 13.01.2020 do 31.12.2022 
 
Obchodné podmienky: 
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku mesačne, a to 
na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom. Objednávateľ neposkytuje 
preddavok, ani zálohovú platbu.  
 
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo 
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že 
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a  vyžadujú 
od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade 
s protikorupčnými zákonmi. 
  
 

V Žiline, dňa 13. januára 2020 

 

Za objednávateľa: 

 

 

    ______________________  __________________ 
      Ing. Miloš Martinka    JUDr. Peter Vachan 

          konateľ spoločnosti     konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
Objednávku prijal za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
_________________________    
Ing. Dušan Bútora 
 konateľ spoločnosti 
 
 


