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ZMLUVA 

o vykonávaní zimnej údržby a čistení obce 

03/ZU/2013 

čl. 1  Zmluvné strany 

1.1       Objednávateľ: 

 
Obec KYSAK   
Sídlo: 044 81 Kysak 146 
zastúpená: Ing. Ľubomírom Krajňákom, 
                  starosta obce  
IČO:  00324400  
Číslo účtu: 0406426001/5600 
ďalej objednávateľ  

1.2 Dodávateľ: 

 
Kamil Kosturko  
044 81 Kysak 406 
Bankové spojenie: ............ 
Číslo účtu: ...............  
IČO:     443352502 
ďalej dodávateľ 

čl. 2  Predmet zmluvy 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať v zimnom 
období, t.j. po vyhlásení pohotovosti do odvolania pohotovosti starostom obce zimnú 
údržbu a čistenie komunikácií v intraviláne obce. 

2.2 Čistením a údržbou obce sa pre účely tejto zmluvy rozumie: 
2.2.1 ohŕňanie snehu z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev mechanicky pri vrstve od 

3 cm  do 15 cm traktorom s pluhom  
2.2.2 dodávateľ automaticky po vlastnom zhodnotení stavu miestnych komunikácií môže začať 

práce na údržbe 
2.2.3 začatie prác na údržbe do 30 minút od nahlásenia objednávateľom 
2.2.4 zabezpečenie prác aj cez víkendy a štátne sviatky  

2.3 Dodávateľ na základe objednávky vykoná aj iné práce súvisiace so zimnou údržbou 
a čistením obce. 

čl. 3  Čas plnenia 

3.1 Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy hlavne v čase od 
20.12.2013 do 1.3.2014. 

3.2 Čas plnenia sa upresňuje podľa potreby a poveternostných podmienok. 

čl. 4  Cena  

4.1 Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce 30 Eur / hod .  

4.2 Ceny v uvedenej ponuke sa môžu meniť na základe zmien vstupných nákladov po 
vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

4.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu za poskytnuté služby na základe dohody 
o vykonaní práce uzavretej samostatne za každý mesiac. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou 
účinnosťou dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to v prípade, že dodávateľ si 
nebude riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy po dobu viac ako 3 dni za sebou. 

4.5 Na základe rozsahu vykázaných hodín bude objednávateľovi prác vystavená faktúra do 5 dní po 
ukončení kalendárneho mesiaca a jej splatnosť bude do 14 dní odo dňa doručenia 
objednávateľovi.  

čl. 5  Povinnosti dodávate ľa 

5.1 Dodávateľ je povinný vykonávať práce odborne a na vlastnú zodpovednosť.  

5.2 Dodávateľ bude viesť evidenciu vykonaných prác. 
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čl. 6  Povinnosti objednávate ľa 

6.1 Objednávateľ bude koordinovať práce na zimnej údržbe a čistení obce. 

čl. 7  Doba platnosti zmluvy 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 20.12.2013 do 
1.3.2014. 

7.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že tieto dohodnuté zmluvné podmienky budú platiť 
v nezmenenom rozsahu počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 

čl. 8  Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom deň 
po jej zverejnení na webovom sídle obce www.kysak.sk. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch 
exemplároch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží nájomca a prenajímateľ. 

8.2 Zmeny tejto zmluvy sú možné len vzájomne potvrdeným písomným dodatkom obidvoch 
zmluvných strán. 

8.3 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená dobrovoľne s plným vedomím a 
nie v tiesni. 

8.4 Túto zmluvu možno zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je platná len 
v písomnej forme. 

 

 

V Kysaku, dňa: 20.12.2013 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Ľubomír Krajňák                 

 starosta                                                               dodávateľ 

 


