ZMLUVA O DIELO
O ZIMNEJ ÚDRŽBE KOMUNIKÁCIÍ
/ uzatvorená podľa Obchodného zákonníka /
Objednávateľ:
Názov organizácie :
Sídlo organizácie :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IBAN:
Poverená osoba:
Č. tel.:
Iné poverené osoby:

Obec Priepasné
Priepasné 109, 906 15 Priepasné
00309851
2021039823
Prima Banka Slovensko a.s.
4691712004/5600
SK7556000000004691712004
Peter Czere – starosta obce Priepasné
0907 747 667,
Ing. Pavol Potúček – zástupca starostu,
tel. kontakt 0907 444 494

ďalej ako „objednávateľ“/
Vykonávateľ:
Firma:
M-POR-A, s.r.o.
V zastúpení:
Ing. Břetislav Říha
Iné splnomocnené osoby za vykonávateľa: Štefan Janec
Sídlo:
Partizánska 290/17, Myjava 907 01
IČO:
36340022
IČ DPH: .
SK2021911309
Bank. spoj.:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Číslo účtu:
1039946009/1111
IBAN:
SK77 1111 0000 0010 3994 6009
Kontakt:
0905/434693,0905/979928
/ ďalej ako „vykonávateľ“ /

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy – predmetnou službou zmluvy je odhŕňanie snehu a vykonávanie inej
potrebnej zimnej údržby miestnych komunikácií, ktoré sú v správe obce Priepasné.
Ide o odhŕňanie snehu a chodníkov na pokyn starostu alebo inej poverenej osoby, ktorá je
uvedená v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. II.
Čas a miesto plnenia
1. Odhŕňanie snehu a iná činnosť potrebná na riadnu zimnú údržbu miestnych komunikácií bude
vykonaná podľa potreby objednávateľa v katastrálne území obce Priepasné na miestnych
komunikáciách, ktoré sú v správe obce Priepasné. Jedná sa o miestne komunikácie v v celkovom
rozsahu 23 km, vrátane obecných verejných plôch o výmere cca 1000 m2.
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2. Plnenie predmetnej služby uvedenej v čl. 1 je vykonávateľ povinný vykonávať v termínoch od
15.11.2016 - do 15.4.2017.
Vykonávateľ je povinný zabezpečiť: nasadenie odhŕňacích mechanizmov a začne s plnením
predmetnej služby vždy do 45 minút od telefonického objednania predmetnej služby alebo
zaslania SMS správy zo strany starostu obce, alebo telefonického objednania predmetnej služby
inou na to poverenou osobou.
3. Ukončenie uvedených činnosti uvedených v čl. II. bode 2. pod písm. a) a b) vykonávateľ
telefonicky oznámi alebo zašle obratom SMS správu zo svojho mobilného čísla uvedeného
vykonávateľom v hlavičke zmluvy na telefónne číslo 0907 747 667.
4. Do času plnenia predmetnej služby sa neráta časový úsek medzi objednaním plnenia
predmetnej služby a začatím jej plnenia – odhŕňania snehu a inej potrebnej zimnej údržby
miestnych komunikácií v správe obce Priepasné.

Čl. III.
Ceny a platobné podmienky
1. Základná cena za plnenie predmetnej služby sa stanovuje dohodou zmluvných strán
nasledovne:
Služba
MJ/KM
Základná cena
Odhŕňanie ciest
hodina
29,90,- EUR
- ceny sú stanovené bez DPH
2.Neoddeliteľnou súčasťou faktúr musí byť objednávateľom, resp. poverenou osobou potvrdené.
Potvrdenie o výkone vyššie uvedenej služby, v ktorom sa údaje zhodujú podľa údajov tel.
hlásenia, príp. sms a údajov z prenosnej GPS jednotky.
Platiteľ DPH celkovú cenu za predmet zákazky, uvedie: cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH
a navrhovaná celková cena s DPH za predmet zákazky v €.
Neplatca DPH uvedie - Nie som platca DPH.
Služba

MJ/hod

Základná cena bez Sadzba
DPH
DPH

Výška
DPH

Celková cena
s DPH

Vykonávateľ má povinnosť vykonať fakturáciu najneskôr do 15 pracovných dní od ukončenia
služby v prípade, že nenastanú skutočnosti podľa čl. III. ods. 3. a to so splatnosťou faktúry 30 dní
odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Sumu za poskytnutú službu vo faktúre objednávateľ uhradí podľa skutočností v celej výške
podľa článku II. ods. 2 ak sa údaje zhodujú podľa údajov tel. hlásenia, príp. sms a údajov
z prenosnej GPS jednotky a to podľa prílohy Potvrdenie o výkone, ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou faktúry.
4. Dohodnutý úrok v prípade omeškania je 0,05 % denne.
5. V prípade, že jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy z iného dôvodu sa zmluvné strany
dohodli na zmluvnej pokute vo výške 1000,- EUR.
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Čl. IV.
Prevzatie diela
1. Za kvalitu plnenia predmetnej služby zodpovedá vykonávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje
priebežne kontrolovať kvalitu plnenia predmetnej služby.
2. Objednávateľ potvrdí vykonanie predmetných služieb Potvrdením o výkone vyššie uvedených
služieb.

Čl. V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ má povinnosť vyžadovať dodržiavanie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany
a vykonávať ich kontrolu. V prípade vzniku škody, ktorá bola spôsobená pri plnení vyššie
uvedených služieb alebo v priamej súvislosti s nimi, rieši sa zodpovednosť a náhrada škody podľa
ustanovení Zákonníka práce.
2. Objednávateľ predmetnej služby si vyhradzuje právo kontrolovať pohyb odhŕňacích
mechanizmov pomocou GPS prenosnej jednotky, ktorej podmienkou funkčnosti je mať napájanie
na 12 V v odhŕňacích mechanizmoch. GPS prenosná jednotka slúži na kontrolu časového plnenia
predmetnej služby – odhŕňania snehu mechanizmami pre zimnú údržbu miestnych komunikácií
v správe obce Priepasné.

Čl. VI.
Práva a povinnosti vykonávateľa
1. Vykonávateľ zabezpečí aby mechanizmy, s ktorými bude vykonávané plnenie predmetnej
služby – odhŕňanie snehu a inú potrebnú zimnú údržbu miestnych komunikácií, boli udržiavané
v dobrom technickom stave a počas celej doby plnenia predmetnej služby, aby boli vybavené
predpísanými protipožiarnymi prostriedkami a pracovníci vybavení ochrannými prostriedkami.
2. Vykonávateľ zabezpečí odhŕňacie mechanizmy tak, aby poskytnutá GPS prenosná jednotka,
ktorej podmienkou funkčnosti je mať napájanie na 12 V, bola v odhŕňacích mechanizmoch a mala
zabezpečené 12 V napájanie po celú dobu poskytnutia služby opísanej v článku II.
3. Vykonávateľ je povinný sledovať správnu funkčnosť poskytnutej prenosnej GPS jednotky
( napr. svetelnú signalizáciu).
4. Vykonávateľ zabezpečí, aby bez súhlasu objednávateľa neboli vykonané práce, ktoré
objednávateľom neboli nariadené / čierne jazdy / alebo aby neboli vykonávateľom nariadené
práce úmyselne predlžované.
5. Vykonávateľ je povinný na telefonickú výzvu objednávateľa prevziať preberacím protokolom
prenosnú jednotku GPS.
6. Vykonávateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje prevzatie funkčnej prenosnej
jednotky GPS a zaväzuje sa zabezpečiť ochranu GPS prenosnej jednotky pred poškodením,
znehodnotením a odcudzením (krádeži). V prípade škody (poškodenia, straty ) na zariadení GPS
sa bude postupovať v zmysle platných predpisov.
7. Vykonávateľ nemá právo používať GPS prenosnú jednotku na súkromné účely a po ukončení
predmetu služby ju vráti preberacím protokolom, najneskôr však 30.4.2017 objednávateľovi.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenie
1. Všetky dodatky musia byť vykonané a schválené oboma stranami. Vzťahy neupravené
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touto zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden a má platnosť originálu.
3. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto
bola spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
Na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
4. Vykonávateľ súhlasí s nakladaním s osobnými údajmi podľa zákona 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
.

V ........................... dňa ...................2016

............................................................
podpis a pečiatka vykonávateľa
Ing. Břetislav Říha, konateľ

V ........................ dňa ..................... 2016

..........................................................
podpis a pečiatka objednávateľa
Peter Czere, starosta
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