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Zmluva o poskytnutí licencie na ČOV DUCI 3000EO – číslo 703/2019 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

 
 
Objednávateľ: Obec Strekov 

Blatná 1036/5 
941 37 Strekov 
 
Zastúpený:  Ján Téglás, starosta 
IČO:   00309273  
DIČ:   2021060591 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:  SK84 0200 0000 0001 7102 1172 
 

 
Poskytovateľ: ECO-SOLAR, spol. s r.o.  
  Ing. Štefan Kováč, konateľ spoločnosti 

Kpt. Nálepku č.3 
934 05 Levice 
 
IČO:   44379048 
IČ DPH:   SK2022682992 
Bankové spojenie:   Raiffeisen Bank 
Číslo účtu:  SK61 1100 0000 0080 1109 6710   

 
 

Článok I. 
 Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je: 

1. Licencia na jednorazové použitie ČOV DUCI 3000EO pre vypracovania projektovej 

dokumentácie za účelom obstarania EIA, územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia. 

 
Článok II. 

     Termín plnenia 
 
1. Licencia je poskytnutá a platná dňom úhrady licenčného poplatku.  

 
 

Článok III. 
Cena plnenia 

 
CENA jednorazovej licencie: 5.000,00 EUR (slovom päťtisíc euro) k cene bude 

pripočítaná 20% DPH. Celková cena s DPH činí 6000,00 EUR ( slovom šesťtisíc euro). 
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Článok IV. 
Platobné a cenové podmienky 

 
4.1 Objednávateľ uhradí licenčný poplatok na základe tejto zmluvy alebo faktúry so splatnosťou 
ihneď od dátumu podpisu. 
4.2 Platbu za predmet zmluvy objednávateľ vykoná prevodom na bankový účet poskytovateľa. 
 

Článok V. 
 Zmluvné podmienky 

 
5.1 Poskytovateľ licencie ČOV DUCI 3000EO odovzdá licencovanému projektantovi – Ing. 

Františkovi Némethovi, Aquaplan, s.r.o. podklady potrebné k vypracovaniu projektovej 
dokumentácie pre EIA, územné a stavebné konanie za účelom obstarania rozhodnutí 
EIA, umiestnenia stavby a stavebného povolenia v zmysle platných zákonov a predpisov, 
platných v čase vykonania. 

5.2 Táto zmluva o poskytnutí licencie platí len pre ČOV Strekov - Rúbaň. Licenciu pre realizáciu 
diela má ECO-SOLAR spol. s r.o. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
6.1 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť len písomné formou dodatku so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 
6.2 Táto zmluva má dve strany a je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, jedno dostane 

objednávateľ a jedno poskytovateľ. 
6.3 ČOV DUCI, stavebné, technologické riešenie, know-how prevádzkovania, licenčné právo 

a jej dokumentácia je duševným majetkom autora Ing. Štefan Kováča, na nakladanie s ním 
a príslušnou dokumentáciou je potrebný jeho písomný súhlas. Duševné vlastníctvo 
a autorské právo je chránené zákonom. Licencia platí do roku vydania stavebného 
povolenia. Všetky práva sú vyhradené. 

6.4 Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah k tejto 
zmluve. 

6.5 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto 
zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka v znení ich zmien a doplnkov, ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi 
v čase podpísania tejto zmluvy. 

 
V Strekove, dňa 25.3.2019    V Leviciach, dňa 15.3.2019 
 
 
Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 
 
Ján Téglás      Ing. Štefan Kováč 
starosta obce        ECO-SOLAR, spol. s r.o. 
Strekov      konateľ spoločnosti  

 
..............................................    ........................................................ 


