
     ZMLUVA O DIELO  

          uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného          

           zákonníka „ZIMNÁ ÚDRŽBA STREŠNÝCH PARKOVÍSK V OC FORUM“ 

 

Zmluvné strany: 
Objednávateľ 

Názov:    Special Service Intenational, spol. s.r.o. 
Sídlo:    Nevädzova 6C, 821 01  Bratislava 
IČO:     47961066 
DIČ:    2021932913 
Bankové spojenie:  Tatrabanka Bratislava 
Číslo účtu:   SK51 1100 0000 0029 41461342 
Zápis:    OR OS Bratislava 1, vložka č.: 101231/B 
Zastúpená: Osoba zodpovedná za 

komunikáciu :   Stanislav Hladík 

Mobil:    +421 948125 139 

Fakturačná adresa:  Nevädzova 6C, 821 01  Bratislava 
E-mail:    obchod@ssi.cz 
 

      a 

 

Zhotoviteľ 
Názov:    Technické služby mesta Svit 
Sídlo:    Štúrova 87, 059 21  Svit 
IČO:     00186864 
DIČ:    2021212545 
Bankové spojenie:  VÚB a.s., expozitúra Svit 
Číslo účtu:   1386557753/0200 
Zápis:    Okresný úrad Poprad č. živ. Registra: 706-16507 
Zastúpená:   Miroslav Vojsovič, riaditeľ 
Osoba zodpovedná za 

komunikáciu :   Milan Žuffa 

Mobil:    + 421 905 830 734 

Fakturačná adresa:  Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit  
E-mail:    sekretariat.ts@svit.sk 

 
 
   

    Článok I 

        Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať predmet plnenia pre objednávateľa v 

rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a objednávateľ sa za riadne vykonaný 

predmet plnenia zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 



 

   Článok II 

         Predmet plnenia 

1. Predmetom plnenia je „Zimná údržba strešných parkovísk v OC Forum“ za nasledovných 
podmienok: 

2. Rozsah plnenia: 
a) Odhŕňanie snehu, 
b) Vysypanie zhrnutého snehu z parkoviska cez okraj strechy na voľné priestranstvo 

z východnej strany budovy, 
c) Odvoz zhrnutého snehu vlastnou technikou podľa potrieb a po konzultácii 

s objednávateľom. 
3. Zhotoviteľ začne so zabezpečovaním zimnej údržby v rozsahu, ako je uvedené v článku II. v 

bodoch 1. a 2. tejto Zmluvy do 2 hodín od telefonickej výzvy Objednávateľa.  
4. Všetky práce a služby súvisiace s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté v cene 

určenej v článku IV tejto Zmluvy. 
5. Objednávateľ je povinný zaistiť pre činnosť zhotoviteľa vhodné podmienky spočívajúce v 

zaistení prístupnosti komunikácií pre mechanizáciu dodávateľa v dobe vykonávania zimnej 
údržby. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany Objednávateľa považuje sa, že 
Zhotoviteľ svoje povinnosti splnil pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na 
náhradnom termíne prevedenia činnosti. 

6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky alebo písomne informovať objednávateľa o 
vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia tejto Zmluvy. 
 
 

 
             Článok III 
 Miesto a doba plnenia 

 
1. Miestom dodania plnenia podľa tejto zmluvy je strešné parkovisko v OC Forum Poprad. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia nepretržite počas zimných sezón odo dňa 

podpisu zmluvy. 
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 
 
 

Článok IV  
             Cena diela 

 
1. Cena za celé plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov: 
a) Odrhnutie snehovej pokrývky do výšky 10 cm   0,083 €/m² 
b) Odrhnutie snehovej pokrývky vo výške od 10 do 20 cm  0,125 €/m² 
c) Kalamitná situácia – nad 20 cm      0,17 €/m² 
d) Ručné dočistenie       5 €/hod/pracovník 

 
 

Článok V 
   Platobné podmienky 

 
1.  Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za zimnú údržbu budú zhotoviteľom vystavené a 
predkladané objednávateľovi do 5 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho 
mesiaca za predošlé obdobie.  

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že súčasťou príloh faktúry bude Objednávateľom potvrdený 
Záznam o prevádzke motorového vozidla a Výkaz prác. 

4. Zmluvnými stranami bola dohodnutá splatnosť jednotlivých faktúr, vystavených zhotoviteľom, 
na 30 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia. 

 
 

Článok VI 
  Zodpovednosť za škodu 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví a majetku, ktorá bude spôsobená tretím osobám 
alebo objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy. 

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví a majetku, ktorá bude spôsobená tretím osobám 
alebo objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa v zmysle článku II. tejto Zmluvy. 

 
 

Článok VII 
Ukončenie zmluvy  

1. Túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.  
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať, pričom výpoveď musí byť písomná, 

inak je neplatná. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

 
 
 

Článok VIII 
        Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Zhotoviteľa. 
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých zhotoviteľ aj objednávateľ obdržia jedno 

vyhotovenie.  
3. Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto Zmluva.  

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že pokiaľ ostatné podmienky ich zmluvného vzťahu nie sú 
upravené touto Zmluvou, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, je prejavom ich skutočnej 
vôle a neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom 
súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

 

V Poprade, dňa 6.11.2015 

 

Za objednávateľa:  v.r.     Za zhotoviteľa:  v.r. 

Stanislav Hladík       Miroslav Vojsovič 


