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Zmluva o zimnej údržbe komunikácií  
 

Objednávateľ :  OBEC  GERLACHOV 

                          Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov 

                          IČO :  00326151 

                          DIČ :  2001212666 

                          Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko 

                          IBAN: SK15 5600 0000 0085 0023 0001 

                          Zastúpený: Mgr. Ján Hroboň,  starosta obce 

 

 

Zhotoviteľ :     Stanislav Raček    

   Osloboditeľov 254/28, 059 35 Batizovce  

                         IČO: 37751221 

                         Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

              IBAN: SK36 0900 0000 0004 9099 9872 

                         
 

 

                                                     u z a t v á r a j ú    z m l u v u 

 

 

v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  ohľadom zabezpečovania zimnej údržby 

miestnych komunikácií v katastri obce Gerlachov. 

 

Článok  I 

Predmet  diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií vo  

vlastníctve obce Gerlachov, v katastri obce Gerlachov, svojimi strojmi vhodnými na 

tento účel – odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi za kvalitne vykonané práce zaplatiť. 

 

Článok  II 

Doba vykonania diela 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od  01.12.2017 do 31.03.2018. 

2. Konkrétne pracovné postupy týkajúce sa časových intervaloch zimnej údržby musia 

byť odsúhlasené starostom obce. 

 

Článok  III 

Cena  diela 

1. Objednávateľ zaplatí mesačne zhotoviteľovi sumu pozostávajúcu zo: 

-     súčinu  počtu hodín z vykonanej údržby miestnych komunikácií a hodinovej  

sadzby       30,00 eur/hod.  

- poplatku za mesačnú pohotovosť  300,- €. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje mesačne uhradiť faktúru na sumu podľa bodu 1. tohto 

článku, ktorá bude na základe podkladov zhotoviteľa predložená objednávateľovi 

a spoločne odsúhlasená.   

3. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
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Článok  IV 

Všeobecné ustanovenia 

1. Kvalitu vykonanej údržby posúdia spoločne zástupca objednávateľa a zhotoviteľa. 

2. Pred zimnou údržbou spoločne prejdú kritické miesta miestnych komunikácií 

a vyznačia ich. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej  lehote, ktorá začína plynúť 

od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bola daná výpoveď. 

4. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje 

podľa  ustanovení Obchodného zákonníka. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve 

vyhotovenia. 

6. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne dodatkom, ktorý musí byť odsúhlasený 

oboma stranami. Ak sa v priebehu vykonávania prác zimnej údržby vyskytne potreba 

uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich 

vykonanie i cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  v.r.        v.r. 

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

                 Stanislav Raček                                                           Mgr. Ján Hroboň 

 starosta obce 

 

        Batizovce, dňa 23.11.2017                Gerlachov, dňa 23.11.2017 


