
ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA 
NA REVÍZIU A ČISTENIE VETRACIEHO POTRUBIA 

1. PREDMET OBJEDNÁVKY

Podpísaním tejto Záväznej objednávky si Objednávateľ u Dodávateľa záväzne objednáva v nižšie uvedenom bytovom dome/bytových 
domoch:

 Revíziu súčasného stavu vetracieho potrubia, ktorá zahŕňa:
 - zistenie miery znečistenia vetracieho potrubia  pomocou inšpekčnej kamery, 
 - odobratie vzorky prachu z potrubia,
 - vyhotovenie záznamu (fotky, video, správa).  

 Čistenie vetracieho potrubia, ktoré zahŕňa:
 - suché vyčistenie potrubia rotačnými kefami,
 - diagnostiku stavu potrubia po vyčistení,
 - dezinfekciu potrubia vrátane dezinfekčného prostriedku,
 - likvidáciu odpadu z vyčisteného potrubia obsahujúceho nebezpečné látky,
 - vyhotovenie záznamu (fotky, video, správa).

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BYTOVOM DOME*

Názov a adresa bytového domu č. 1:

Názov a adresa bytového domu č. 2:

Názov a adresa bytového domu č. 3:

* V prípade viacerých bytových domov priložte k tejto Objednávke zoznam všetkých bytových domov, na ktoré sa Objednávka vzťahuje.

3. CENA REVÍZIE SÚČASNÉHO STAVU VETRACIEHO POTRUBIA

Počet bytov Cena revízie na jeden byt bez DPH Sadzba DPH DPH Cena revízie na jeden byt s DPH

1 - 10 7,00 EUR 20 % 1,40 EUR 8,40 EUR

11 a viac 5,00 EUR 20 % 1,00 EUR 6,00 EUR

4. CENA ČISTENIA VETRACIEHO POTRUBIA BYTOVÉHO DOMU

Počet bytov Cena čistenia na jeden byt bez DPH Sadzba DPH DPH Cena čistenia na jeden byt s DPH

1 - 10 59,00 EUR 20 % 11,80 EUR 70,80 EUR

11 a viac 45,00 EUR 20 % 9,00 EUR 54,00 EUR

5. CELKOVÁ CENA OBJEDNÁVKY

Uveďte celkový počet bytov vo všetkých bytových domoch, na ktoré sa vzťahuje táto Objednávka:

Celkový počet bytov

Celková cena Objednávky predstavuje súčin celkového počtu bytov a príslušnej ceny služby za jeden byt.

V prípade, že si zákazník objedná revíziu súčasného stavu a zároveň aj čistenie vetracieho potrubia, revízia 
súčasného stavu bude zdarma a jej cena sa odpočíta z celkovej ceny objednávky.

OBJEDNÁVATEĽ

Názov spoločnosti: 

Sídlo:

IČO: | DIČ: | IČ DPH:

Zápis v OR/ŽR:

Kontaktná osoba:

Mobil: | E-mail:

DODÁVATEĽ

Názov spoločnosti: Delphia s.r.o.

Sídlo: Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava

IČO: 44 505 736 | DIČ: 2022720623 | IČ DPH: SK2022720623

Zápis v OR/ŽR: Zápis v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 62554/B



6. Termín vykonania objednaných prác a služieb bude telefonicky dohodnutý po doručení Záväznej objednávky Dodávateľovi. 
Objednávateľa bude telefonicky kontaktovať priamo Dodávateľ uvedený v záhlaví tejto Objednávky.

7. Dodávateľ vystaví do 15 dní od vyhotovenia záznamu o vykonanej revízii alebo o vykonanom čistení faktúru podľa platného zákona 
o DPH. Splatnosť faktúry je do 30 dní od vystavenia faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Faktúra bude vystavená po každom 
ukončenom bytovom dome. Podkladom pre fakturáciu je záznam o vykonanej službe podpísaný Dodávateľom a Objednávateľom 
a dňom daňovej povinnosti je deň jeho podpisu Dodávateľom aj Objednávateľom.

8. Táto Záväzná objednávka predstavuje zmluvu o dodaní prác a služieb a považuje sa za uzavretú dňom podpisu Objednávateľa 
a doručením zástupcovi Dodávateľa Stredoslovenskej energetike, a. s., so sídlom na ul. Pri Rajčianke 8951/4B, 010 47 Žilina. Záväzná 
objednávka sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zástupca Dodávateľa je poverený k podpisu 
tejto objednávky za Dodávateľa a  k jej odoslaniu Dodávateľovi. Zástupca Dodávateľa nezodpovedá za dodanie prác a služieb podľa 
tejto objednávky. Za dodanie prác a služieb zodpovedá výlučne Dodávateľ uvedený v záhlaví tejto objednávky. 

9. Objednávateľ a Dodávateľ svojimi podpismi potvrdzujú, že sa s obsahom tejto Záväznej objednávky oboznámili a že bez výhrad 
akceptujú podmienky v nej stanovené.

ODBERATEĽ

Podpis

DODÁVATEĽ zastúpený spoločnosťou SSE, a. s.

Michal Jaloviar
riaditeľ sekcie 

Predaj B2C zákazníkom

Dňa:   �  � / �  � / �  � �  �V   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
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