ZMLUVA O DIELO č. 18/2018
na výkon zimnej údržby

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

OBEC BATIZOVCE
Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce
JUDr. Gabriel Bodnár, tel. č. +421 915 126 223
00 32 61 19
20 21 21 26 55
VÚB a.s.
SK54 0200 0000 0000 2562 3562

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2.

Zhotoviteľ:

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Technické služby mesta Svit
Hviezdoslavova 32
059 21 Svit
Ing. Daniel Čendula, riaditeľ, tel. č. +421 918 065 026
00186864
SK2021212545
VÚB, a.s.
SK95 0200 0000 0013 8655 7753

Zhotoviteľ je zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad pod číslom 706 –
16507
(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.

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 III.
Predmet plnenia

3.1.

Predmetom plnenia je výkon „Zimnej údržby“ (ďalej len „zimná údržba“).

3.2.

Rozsah plnenia:
a) odhŕňanie snehu,
b) posyp chemickým a inertným posypovým materiálom,
c) odvoz odhrnutého snehu podľa potreby a po konzultácii s objednávateľom.

3.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť výkon zimnej údržby v rozsahu uvedenom v článku
III. v bodoch 3.1. a 3.2. tejto zmluvy v primeranom rozsahu resp. na základe
individuálnej požiadavky objednávateľa do 30 minút od nahlásenia dispečerovi zimnej
služby na tel. čísle +421 907 544 918.

3.4.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre činnosť zhotoviteľa vhodné podmienky
spočívajúce v zaistení prístupnosti komunikácií pre mechanizáciu dodávateľa počas
výkonu zimnej údržby.

3.5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade vzniku akejkoľvek situácie brániacej výkonu zimnej
údržby bezodkladne informovať o tejto skutočnosti objednávateľa.
Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1.

Miestom dodania predmetu plnenia sú spevnené cestné komunikácie obce Batizovce.

4.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet plnenia nepretržite počas zimnej služby
od novembra do apríla kalendárneho roka.

4.3.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 12. novembra 2018 do 30. apríla 2019.
Článok V.
Cena

5.1.

Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.

Zmluva o dielo č. 18/2018

2/5

z. o cenách, na základe skutočne vynaložených nákladov a vyplýva z cenníka
Technických služieb mesta Svit.
5.2.

Ceny za výkon jednotlivých mechanizmov sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

5.3.

Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym vykonaním diela zmluvne
dohodnutým spôsobom.
Článok VI.
Platobné podmienky a fakturácia

6.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za predmet plnenia budú zhotoviteľom
vystavované a doručované objednávateľovi do 5 pracovných dní po uplynutí
príslušného kalendárneho mesiaca za predošlé obdobie.

6.2.

Faktúra okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov musí obsahovať minimálne
tieto údaje:
a) označenie dokladu, jeho číslo a číslo tejto zmluvy,
b) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa,
c) deň vystavenia dokladu,
d) označenie banky a IBAN zhotoviteľa,
e) rozsah prác,
f) fakturovanú čiastku v eurách.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť formou prílohy kópia Záznamu
o prevádzke vozidla a Výkaz prác.

6.3.

Splatnosť faktúr za riadne vykonaný predmet plnenia je 14 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.

6.4.

Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky
predpísané náležitosti, je nesprávna, alebo neúplná, a to najneskôr v posledný deň jej
splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová
lehota splatnosti začne plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne si poskytovať
potrebnú súčinnosť ako aj sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej
úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinnosti
zmluvných strán a vykonať opatrenia na ich odstránenie.
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7.2.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať výkon predmetu plnenia.

7.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti z tejto zmluvy nebudú prevádzať
ani postupovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej strany
akýmkoľvek tretím osobám.
Článok VIII.
Zodpovednosť za škodu a náhrada škody

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí konaním v rozpore s ustanoveniami
tejto zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Náhradu
škody bude v takomto prípade v plnej výške znášať zhotoviteľ.
Článok IX.
Ukončenie zmluvy

9.1.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodov
s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

9.2.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť s
okamžitou platnosťou pri podstatnom porušovaní zmluvných podmienok

9.3.

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nesplnenie
povinnosti vykonať predmet plnenia riadne a/alebo včas a/alebo porušenie povinností
zhotoviteľa vyplývajúcich z bodu 3.3. a 4.2. tejto zmluvy.

9.4.

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje nesplnenie
povinností v zmysle článku VII. tejto zmluvy.

9.5.

Výpoveď, alebo odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane preukázateľne doručená
v písomnej podobe. Zásielka s odstúpením sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola
vrátená ako nedoručiteľná.
Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže meniť, alebo dopĺňať iba na
základe písomných dodatkov označených poradovými číslami s podpismi
oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
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10.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre objednávateľa
a jeden pre zhotoviteľa.
10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto
zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzatvoriť, túto zmluvu si pred
jej podpísaním celú prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a že bola
uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom na tejto zmluve.
10.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Zoznam mechanizmov zimnej
údržby a jednotkové ceny výkonov.

Vo Batizovciach, dňa 12.11.2018

Vo Svite, dňa 12.11.2018

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

v. r.

v. r.

..................…………........

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

JUDr. Gabriel BODNÁR

Ing. Daniel ČENDULA

starosta
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