
Z M L U V A     O   D I E L O  č. 1 715/2022  

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

 

uzatvorená dňa 24.11.2022 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 403 

                                     962 12  Detva 

 

                                                                             I. 

Predmet zmluvy 

 

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje za 

vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. Dielom sa rozumie zimná údržba 

miestnych komunikácii, kosenie trávy pri miestnych komunikáciách, v areáli  ŠOA a na 

priestranstve pri bytovkách v katastri obce Stožok. 

 

2. Miestom vykonávania zimnej údržby a kosenia je obec Stožok a to miestne komunikácie, 

verejné priestranstvá v majetku, resp. užívaní objednávateľa.           

 

3. Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä: 

pluhovanie a odhŕňanie snehu, posyp soľou a štrkom. Posyp zabezpečuje objednávateľ. 

  

4. Pluh a posýpač bol zhotoviteľovi zapožičaný z Obce Stožok po dobu vykonávania      

dohodnutých prác. Po ukončení zmluvného vzťahu budú vrátené objednávateľovi. 

 

5. Kosenie pri miestnych komunikáciách a vyhradených priestranstvách je  kosenie  kosačkou 

prispôsobenou tak aby sa odkosená tráva rozomlela na čo najmenší rozmer bez zberu s tým, 

aby sa materiál ponechal na ploche ako hnojivo-závlaha. 

 

5. Zhotoviteľ vykonáva údržbu miestnych komunikácií a kosenie  podľa potreby a na základe 

dohody so starostkou obce.  

 

 

 

 

 

II. 



Čas plnenia 

 

Zmluva sa uzatvára od 24.11.2022  na dobu neurčitú. 

 

III. 

Cena diela 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene:  

 

- 40,00 €/1 hod. -  zimná údržba miestnych komunikácií, 

- 200,00 € za 1 mesiac počas potreby zimnej údržby miestnych komunikácií november – 

marec v bežnom roku– za nepretržitú pracovnú pohotovosť, 

- 50,00 € / 1 hod. - kosenie a mulčovanie  

 

IV. 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

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

     dokladov, v zmysle uzatvorenej zmluvy. Prípadne bezhotovostne na bankový účet   

     zhotoviteľa. 

 

2.  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. 

 

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

     priebehu vykonávania dohodnutých prác. 

 

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

spôsobilé oprávnenie pre výkon stanovený v zmluvnom vzťahu a zodpovedá za svoju 

bezpečnosť a ochranu zdravia. 

 

V. 

Ostatné dojednania 

 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo posypového materiálu. 

2. Objednávateľ je povinný v prípade zistenia vád v kvalite a čase plnenia predmetu  

zmluvy, tieto bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a vyzvať zhotoviteľa na ich 

odstránenie. 

3. V prípade, ak budú v kvalite a čase plnenia predmetu zmluvy vady, zhotoviteľ 

           a objednávateľ spíšu zápis o zistených vadách. Obidve strany sú povinné odstrániť  

           vady v čo najkratšom reálne možnom čase. 

 

 

 

 

 

 

 



VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Účinnosťou tejto zmluvy zaniká Zmluva o dielo zo dňa 19.11.2020. 

 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán alebo 

výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu. 

 

3. Výpovedná lehota je 15 dňová a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia 

druhej strane. 

 

4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode možno vykonať len formou písomného 

dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorých každá so zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

V Stožku 24.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

      zhotoviteľ                objednávateľ 

 


