
Z M L U V A     O   D I E L O 

------------------------------------ 

 

uzatvorená dňa 22.11.2019 v Stožku,  podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľom : 

-----------------------         Obec Stožok 

       Stožok č. 47 

       962 12  Detva 

       Zastúpená: Bc. Darina Petrincová 

    Bankové spojenie :  SLSP  DETVA 

       č. účtu: SK62 0900 0000 0000 7164 4348  

       IČO: 00320293 

 

2. Zhotoviteľom :  

---------------------         Sľúka  Pavol, 

    Stožok 215 

                                     962 12  Detva 

                                                                                                                                 

Článok   I. 

Účel zmluvy 

 

         Zmluvné strany touto zmluvou upravujú vzájomné práva a povinnosti s cieľom 

zabezpečenia právnej istoty oboch zmluvných strán pri zimnej údržbe miestnych komunikácii 

v k. ú. Stožok pre rok 2019/2020. 

Článok  II. 

Predmet zmluvy 

 

      Predmetom zmluvy je údržba miestnych komunikácii v obci Stožok počas zimného 

obdobia 2019/2020. 

 

          Zhodnotenie diela zahŕňa vykonanie nasledovných prác: 

 

         1.  Fyzicky vykonané práce: 

 

    a/   odhŕňanie miestnych komunikácii v celej obci Stožok 

 

    b/   v prípade poľadovice posyp miestnych komunikácií v celej Obci Stožok  

         soľou a štrkom  

 

    c/  opravy a údržby mechanizmov si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 

 

         2.  Pluh a posýpač bol zhotoviteľovi zapožičaný z obce Stožok po dobu vykonávania   

   dohodnutých prác. 

 

         3.  Pluh a posýpač sú majetkom obce Stožok a po ukončení zmluvného vzťahu budú  

   vrátené obci Stožok. 

 



Článok  III. 

Čas plnenia 

 

Termín začatia prác: november 2019 

Termín ukončenia prác: marec  2020 

 

Článok  IV. 

Cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene : 25,00 €/1h  slovom  dvadsaťpäť  Eur,   

za jednu hodinu. 

2. 200,00 € za 1 mesiac počas trvania zmluvy – za nepretržitú pracovnú pohotovosť  

 

Článok  V. 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1.  Objednávateľ záväzne prehlasuje, že na vykonanie predmetu zmluvy má zabezpečené      

     finančné  prostriedky z ktorých vykoná platbu v prospech dodávateľa. Prípadné sklzy v 

     extrémnych prípadoch budú vopred dohodnuté s dodávateľom. 

 

2.  Platby budú prebiehať hotovostne z pokladne obce Stožok, po predložení požadovaných  

     dokladov v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

 

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje k úhrade za vykonanú prácu predložiť denný záznam o prevádzke 

     traktora - mechanizmu v jednom exemplári, ako podklad pre výpočet úhrady za vykonanú  

     prácu. 

 

4.  Cena je stanovená v zmysle dohody ako pevná t. j. nemá  vplyv na vzniknuté skutočnosti v  

     priebehu vykonávania dohodnutých prác. 

 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výkon prevádzaných prác má zodpovedajúcu kvalifikáciu a  

     spôsobilé oprávnenie pre výkon stanovený v zmluvnom vzťahu. 

 

Článok   VI. 

Ostatné dojednania 

 

1.  Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záruku denne a osobne je zainteresovaný na jej  

     kvalite  hlavne v oblasti plynulosti chodu autobusových spojov s výnimkou extrémnych  

     poveternostných podmienok a  iných  nepredvídaných podmienok - porúch na 

     mechanizme,  haváriách,  chorobe, ako aj iných závažných problémoch. 

 

2.  V prípade horeuvedených skutočností bude extrémna situácia riešená  prostredníctvom 

      M - Trade - Ag Stožok  za primeranú odplatu po dohode s OcÚ Stožok. 

 

3.  Práce budú odovzdané a prevzaté formou zápisu do prevádzkového denníka, kde  zápis  

     bude obsahovať  čas prevedených prác , lokalitu kde boli práce prevedené, dátum kedy boli  

     práce prevedené a poveternostné podmienky za akých bol výkon  práce prevádzaný.   

 

4.  Finančná čiastka bude vyplatená až po podpísaní denného záznamu o prevádzke 



     starostom obce Stožok, po vzájomnej konzultácii a odsúhlasení skutočnosti s ekonómkou  

     obce. 

 

5. Ak  objednávateľ odmietne vykonané práce prevziať, spíšu zmluvné strany o tomto zápis   

     v ktorom sa uvedú stanoviská obidvoch dotknutých a ich náležité zdôvodnenie.   

     Objektívny  stav následne vyhodnotí OZ s prijatím opatrení k danej problematike. 

 

6.  Nebezpečenstvo škody na diele počas  jeho vykonávania znáša zhotoviteľ, ako aj všetky  

     náležitosti a bezpečnosťou vykonávanej práce,  ochrany majetku FO, PO OBP, ŽP,  

     majetku  obce a na objednávateľa prechádzajú dňom jeho písomného prevzatia starostom  

     resp.  ekonómkou obce. 

 

7.  Na zodpovednosť  za  vady opráv a pre dôsledky ich oneskoreného odstraňovania platia  

     ustanovenia § 560 a  nas. OZ.  Týmto nie je dotknuté uplatňovanie práva zodpovednosti za  

     škodu  podľa príslušného OZ. 

 

8.  Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo objednávateľovi v dohodnutom  čase v zmysle uzavretej  

     zmluvy,  bude objednávateľ účtovať zhotoviteľovi penále za každý deň omeškania vo 

     výške  0,2% za každý deň omeškania. Uvedené skutočnosti sa nevzťahujú na prípadné  

     možné extrémne poveternostné podmienky, ako aj prípadné poruchy pri, počas a následne  

     po vykonaní stanovených prác. 

 

Článok   VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú realizované  

     písomnou formou, ako dodatok tejto zmluvy   po vzájomnom odsúhlasení týchto zmien a  

     súhlasným stanoviskom obidvoch dotknutých strán. 

 

3. Pre prípad prác naviac sa zmluvné strany dohodli,  že  tieto práce budú zmluvnými  

      stranami dohodnuté len výnimočne a to písomnou  formou. 

 

3.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania  obidvomi zmluvnými  stranami. 

 

4.  Zmluva je zhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá so zmluvných strán obdrží               

po jednom vyhotovení. 

 

 

V Stožku 22.11.2019 

 

 

 

 

 

 

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

      zhotoviteľ                objednávateľ 

 


