
 

 

 

ZMLUVA  O POSKYTNUTÍ SLUŽBY  č. 243-14 /2016 

uzavretá podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov. 

 

 

 

 

Čl. I. ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:               Obec  HVOZDNICA 

   Obecný úrad č. 39 

013 56  Hvozdnica 

V zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Martin Šimún, starosta obce 

IČO:      00 648 922 

          Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

 

          Číslo účtu /IBAN/:              SK20 5600 0000 0002 8985 6001 

 

Oprávnený rokovať vo  veciach 

- zmluvných:    Ing. Martin Šimún, starosta obce 

- technických:    Ing. Martin Šimún, starosta obce 

Telefón:                                                0905/974 586 

 

 

1.2. Zhotoviteľ - obchodné meno:            BRANTEK, s.r.o.  

Sídlo:     013 56  Hvozdnica č. 362 

Štatutárny zástupca:   Branislav Cedzo 

Právna forma:    s.r.o. 

Označenie registra:   obchod. register Okresného súdu Ţilina, Oddiel: Sro 

Číslo zápisu:    61116/L 

V zastúpení 

- osoba oprávnená na rokovanie: Branislav Cedzo 

- vo veciach technických           :        Branislav Cedzo 

IČO:     47 562 251 

DIČ:     20 239 725 44 

          Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľna 

          Číslo účtu /IBAN/:   SK0409000000005122683033 

          Číslo telefónu:    0905/804 655 
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Čl. II. 
OSOBITNÉ  USTANOVENIE 

2.1   Obec Hvozdnica je verejným obstarávateľom. Zmluvné strany nemôţu označiť údaje uvedené 

v tejto zmluve ako dôverné. 

2.2    Zmenu poverených osôb, alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným 

listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy. 

2.3.  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania evidovaného 

pod číslom 155-13 /2016.        

              

 

 

Čl. III. 
PREDMET A MIESTO  PLNENIA 

 

3.1 Predmetom  plnenia je Odhŕňanie snehu na cestách a chodníkoch v správe obce Hvozdnica. 

 

3.2  Zhotoviteľ je povinný vykonať poskytované sluţby odborne, kvalitne a za podmienok 

uvedených v tejto zmluve v súlade s platnými STN. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe za poskytnuté sluţby zaplatí dohodnutú cenu podľa článku V tejto 

zmluvy. 

 

 

 

Článok IV. 

TERMÍN   PLNENIA 

 

4.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi a na svoje náklady  vykonať sluţby v zmysle čl. III tejto zmluvy nasledovne:  

termín začatia  prác:  01. 01. 2017   

termín ukončenia prác:   31. 12. 2020 

4.2 Odhŕňanie snehu sa uskutoční na základe telefonickej výzvy starostom obce. Začatie odhŕňania 

je najneskôr do 1 hodiny od obdrţania telefonickej výzvy. 

 

 

 

 

 

 

Článok  V. 

CENA DIELA 

 

5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a je maximálna. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým 

spojené. 
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5.2 Zmluvná cena predmetu plnenia je : 

 

Cena za 1 motohodinu práce stroja bez DPH   15,70 €                     

Nie je platca DPH.                                           

       

                           
 

 

 

Článok VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

 

6.1   Fakturácia bude vykonávaná po častiach - mesačne na základe  súpisov skutočne vykonaných 

výkonov, v ktorých bude uvedený dátum, čas, skutočné mnoţstvo motodín a cena. Overenie vykoná 

poverený zástupca objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je 

povinný ho opraviť a bezodkladne doručiť. 

6.2    Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. 

Objednávateľovi  bude predloţená v jednom výtlačku. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných 

výkonov potvrdený povereným zástupcom objednávateľa. 

6.3  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ 

predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie  a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. 

6.4   Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náleţitosti podľa bodu 

6.5 tejto zmluvy, alebo sú v nej fakturované nevykonané výkony, resp. má iné formálne alebo obsahové 

nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti 

začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

6.6   Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: Obec  Hvozdnica, Obecný úrad č. 39, 013 56  Hvozdnica. 

 

 

 

 

Článok VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody pri realizácii diela. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP 

a PO) a poţiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 

realizácie diela. 

7.3 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať činnosti na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, 

osvedčenie alebo poučenie a pod.  

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe jeho zamestnanci nebudú poţívať alkoholické nápoje pred 

nástupom na pracovisko a v priebehu realizácie diela. Pri zistení poţitia alkoholických nápojov bude 

zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. 

Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska uţ nebude umoţnené vykonávať práce 

u objednávateľa. V prípade zistenia poţitia návykových a omamných látok bude objednávateľ 

postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení poţitia alkoholických nápojov. 

7.5 Preukázateľné preškolenie pracovníkov o BOZP a PO preukáţe zhotoviteľ predloţením osnovy 
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školenia, prezenčnou listinou a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal. 

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho zamestnancami, ako 

aj ďalšími osobami, ktoré sa zdrţujú oprávnene v blízkosti realizácie diela. V prípade spôsobenia škody 

na majetku objednávateľa týmito osobami, je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie 

následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umoţniť kontrolu dodrţiavania BOZP a PO povereným zamestnancom 

objednávateľa. 

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe počas realizácie diela bude dodrţiavať podmienky stanovené 

v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky 

a poţiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodrţiavať príslušné právne normy v oblasti ţivotného prostredia. 

 

 

 

 

Článok VIII.  

SANKCIE 

 

8.1 Ak  je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z ceny diela, s ktorou je v omeškaní za kaţdý deň omeškania podľa podmienok 

uvedených v zmluve. Zmluvnú pokutu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi popri náhrade 

škody spôsobenej nevykonaním diela na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. Zmluvná pokuta sa 

nezapočítava do náhrady škody. 

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za kaţdý deň omeškania. 

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií  bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane 

do 14 dní odo dňa jej uplatnenia. 

 

 

 

 

 

Článok IX. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY 

 

9.1   Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodrţiava kvalitu poskytovaných sluţieb podľa platných STN 

a vady, zistené objednávateľom počas realizácie neodstráni v dohodnutých termínoch,  

- ak zhotoviteľ nedodrţí vlastným zavinením termíny realizácie, dohodnuté zmluvnými stranami, 

- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii. 

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky. 

9.3   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý sa od zmluvy odstupuje.  

9.4   Výpovedná lehota je dvojmesačná. 
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Článok X. 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom, jej potvrdením 

a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

10.2 Zmeny k tejto zmluve je moţné vykonávať iba formou písomného dodatku, ktorý je  

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

10.3 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce  

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

10.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdrţí po 

jednom výtlačku. 

10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia 

na web. stránke objednávateľa. 

. 

 

 

 Za objednávateľa:                                                                  Za zhotoviteľa: 

 

                               V Hvozdnici, dňa 10. novembra 2016                                                

 

 

_________________________                     _________________________ 

     Ing. Martin Šimún                                                                 Branislav Cedzo                                                     

        starosta obce                                                                            konateľ 

 

 


