ZMLUVA O DIELO
o zabezpečení zimnej údržby ciest
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodávateľ:

Radovan Zvonár - PALIVOVÉ DREVO
so sídlom: 919 04 Lošonec 11
IČO: 47 062 924
DIČ: 1077676446
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN: SK58 0200 0000 0014 8242 8951
tel. č.: 0905 534 984
(ďalej len „dodávateľ“)
a
Objednávateľ:

Obec Lošonec
so sídlom: 919 04 Lošonec 62
zastúpená: starostom obce Mgr. Jurajom Rábarom
IČO: 00682292
DIČ: 2021147733
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
č. účtu: IBAN SK59 0200 0000 0000 2372 4212
tel. č.: 033/558 64 60
(ďalej len „objednávateľ“)
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať v obci
Lošonec odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
traktorom s radlicou a to mechanicky od nasnežených 5 cm.
2. Služby uvedené v odseku 1 bude dodávateľ realizovať svojimi mechanizmami s tým,
že použitie mechanizmov a iných prostriedkov je súčasťou už dojednanej ceny za
predmet zmluvy uvedený v ČI. I tejto zmluvy a samostatne nebude účtovaný.
3. Dodávateľ je povinný vykonať predmet zmluvy osobne, prípadne prostredníctvom
svojich kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť
zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne.
4. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať denne,
pričom o výsledku kontroly a o prípadných nedostatkoch bude informovať dodávateľa.

Čl. II
Čas plnenia
1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy v období:
od 1. decembra 2018 do 30. apríla 2019.
2. Zimnú údržbu bude dodávateľ vykonávať samostatne.
3. Zmluvné strany dohodli, že dodávateľ je vždy povinný začať vykonávanie prác po
napadnutí snehovej pokrývky od 5 cm a to najneskôr do 30 minút.

Čl. III
Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od 1. decembra 2018 do 30.
apríla 2019.
2. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu, a to aj bez udania
dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná. Výpoveď musí byť písomná a doručená
druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
3. Každá zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť pre hrubé porušenie ustanovení tejto
zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Dňom
doručenia odstúpenia zmluvný vzťah zaniká.

Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce vo výške
stanovenej dohodou zmluvných strán nasledovne:
a) odhŕňanie snehu traktorom s radlicou
27,00 € bez DPH (32,40 € s DPH) za 1 motohodinu.
b) posýpanie miestnych komunikácií traktorom s rozmetadlom
27,00 € bez DPH (32,40 € s DPH) za 1 motohodinu.
2. Cena uvedená v ods. 1 tohto článku platí cez pracovné dni, víkendy a aj štátne sviatky
bez príplatkov. Takto stanovená cena zohľadňuje všetky náklady dodávateľa s
poskytovaním prác a služieb v zmysle tejto zmluvy.
3. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiaden preddavok.
4. Po vykonaní prác dodávateľ najneskôr do 3. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca
predloží starostovi obce alebo určenému zástupcovi objednávateľa na odsúhlasenie a
potvrdenie súpis skutočne vykonaných prác.
5. Fakturácia prác bude vykonávaná vždy mesačne, po potvrdení vykonaných prác,
najneskôr do 6. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prílohou k faktúre bude
kópia denníka vykonaných prác za príslušný mesiac vždy podpísaná a opečiatkovaná
osobou zodpovednou za prebratie vykonaných prác. Faktúra musí obsahovať
náležitosti daňového dokladu.
6. Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za odhŕňanie snehu a posýpanie len
za čas, počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu a posýpanie.
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7. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách znení
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálne platnú počas doby trvania tejto
zmluvy.
8. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
9. Ak faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, objednávateľ je
oprávnený ju dodávateľovi vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravnej
faktúry objednávateľovi.

Čl. V
Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými a spôsobilými strojovými zariadeniami
a personálom na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.
1. Dodávateľ je povinný vykonať pre objednávateľa predmet zmluvy na vlastné náklady
a na vlastné nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy.
2. V prípade, ak napriek vyhláseniu uvedenému v ods. 1 tohto článku budú mať
poskytované služby vady čo do množstva a kvality, je objednávateľ povinný tieto vady
bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť dodávateľovi. V tomto prípade je
dodávateľ povinný bezodkladne, najneskôr však do dvoch hodín, na svoje náklady
vady odstrániť a podať o tom správu objednávateľovi.
3. Dodávateľ je povinný odo dňa podpisu tejto zmluvy viesť denník vykonaných prác v
slovenskom jazyku, v ktorom bude denne zaznamenaná činnosť zimnej údržby.
4. Kópie záznamu o vykonaných prácach za príslušný mesiac sú podkladom k fakturácii.
5. Dodávateľ musí bezodkladne telefonicky alebo písomne informovať objednávateľa o
vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto zmluvy.
6. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi skutočnosť počas
kalamitných situácií, keď už vlastnými silami nie je schopný zabezpečiť zjazdnosť
miestnych komunikácií.

Čl. VI
Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ je povinný vykonávať práce odborne a na vlastnú zodpovednosť a podľa
aktuálnosti potreby.
2. Ak objednávateľovi vznikne povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku činnosti
spôsobenej dodávateľom pri výkone zimnej údržby tretím osobám, je dodávateľ
povinný náklady spojené s náhradou škody v plnom rozsahu zaplatiť objednávateľovi.
Len v prípadoch, keď dodávateľ preukáže, že nebolo v jeho možnostiach tieto
odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, môže sa dodávateľ zbaviť
zodpovednosti za škodu.
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Čl. VII
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ koordinuje práce na zimnej údržbe ciest a to obzvlášť pri kalamitných
situáciách.
2. Objednávateľ bude kontrolovať priebeh vykonávaných prác v súčinnosti
s dodávateľom a písomne upozorňovať na zistené nedostatky a v určenej lehote
žiadať ich odstránenie a nápravu.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe zhodného prejavu
vôle zmluvných strán písomnými dodatkami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden
objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že súhlasia
s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že
túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak
toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Lošonci dňa 21.11.2018

Dodávateľ:
v.r.
.......................................................
Radovan Zvonár

Objednávateľ:
v.r.
.......................................................
Mgr. Juraj Rábara
starosta obce

4

