
Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií

uzavretá v zmysle §269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: Obec Stanča

so sídlom : Hlavná ulica 139/139, Stanča

štatutárny zástupca Ján Hančin, starosta obce
IČO 689734
DIČ 2020758663

Bankové spojenie 
Číslo účtu:

OTP banka

IBAN SK55 5200 0000 0000 0965 2603
BIC OTPVSKBX
Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

056/6798614

Zhotoviteľ: T-Agros s.r.o.
so sídlom : Hlavná 193, 076 16 Úpor
zastúpený: Ing. Peter Sokoly

IČO : 44606028
DIČ : 2022748618

Bankové spojenie : Tatra Banka
Číslo účtu : 2941014470/1100

IBAN
BIC
Tel.:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Sk56 1100 0000 00294101 4470

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb zimnej údržby na miestnych 
komunikáciách v obci Stanča, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.

Článok II.
Spôsob vykonávania zimnej údržby

1. Zimná údržba zahŕňa odstraňovanie (odhmanie) snehu z miestnych komunikácií.
2. Odstraňovanie (odhmanie) snehu z miestnych komunikácií bude poskytovateľom 

zabezpečované v rozsahu:
a) poskytovateľ nastúpi na odstraňovanie (odhmanie) snehu na základe telefonickej 

objednávky zástupcu objednávateľa
b) miestne komunikácie musia byť upravené tak, aby boli prejazdné v celej šírke telesa 

cesty



Článok III.
Čas plnenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobru určitú, t.j. od 04.01.2019 do 31.03.2019.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

1. Cena za plnenie tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
a) cena za hodinu výkonu poskytovania služby zimnej údržby - odstraňovanie snehu:

20,- eur bez DPH
b) cena za pohotovosť za jeden mesiac: 20,- eur s DPH.
Poskytovateľ je platiteľom DPH.

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať službu za rovnakých cenových podmienok bez ohľadu 
na dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov.

3. Súčasťou fakturácie za kalendárny mesiac budú príslušné výkazy o vykonanej zimnej 
údržbe odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

4. Fakturácia bude poskytovateľom vykonávaná mesačne, pričom faktúra bude vystavená do 
10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry poskytovateľa v čase ich splatnosti.
6. Poskytovateľom vystavená faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenie a bude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov.

Článok V.
Zodpovednosť za škody

1. Za škody spôsobené na majetku tretích osôb vzniknuté pri vykonávam zimnej údržby podľa 
tejto zmluvy zodpovedá poskytovateľ.

VI.
Spôsoby ukončenia zmluvy

1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú 

bola uzavretá:
a) písomnou dohodou zmluvných strán k stanovenému dátumu, ak tento nebude v dohode 

uvedený platí, že zmluva sa ukončí dňom podpisu dohody oboma zmluvnými stranami
b) odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Výpovedná doba je vzájomne dohodnutá na jeden kalendárny mesiac a počíta sa od prvého 

dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď musí mať písomnú formu a 
musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa 
budú riadiť ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v žnem 
neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa
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