
Zmluva o dielo 

Uzatvorená podľa ust. §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi 

 

Objednávateľ:  Obec Breziny 

   Horné Breziny 141 

   962 61 Breziny 

   IČO: 00 319 741  

a 

Zhotoviteľ:  Dana Belánová 

   Lubeník 123 

   04 918 Lubeník 

   IČO: 32 960 972 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez prieťahov udržiavať pre objednávateľa zjazdnosť miestnych komunikácií 

v katastrálnom území obce Breziny a to včasným pluhovaním alebo posýpaním v zimnom období. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za udržiavanie miestnych komunikácii v zimnom období v zjazdnom stave 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy. 

Článok II. 
Miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ bude udržiavať zjazdnosť miestnych komunikácií v katastrálnom území obce Breziny. 

2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu stavu zjazdnosti miestnych komunikácií a po 

výkone prác podpísať výkon prác. 

3. Zhotoviteľ je povinný k prvému dňu nasledujúceho mesiaca predkladať denný záznam vykonaných 

prác na predloženie a schválenie objednávateľovi, ktorý svojim podpisom preberie vykonané práce. 

Kópiu záznamu o vykonaných prácach za príslušný mesiac budú podkladom k mesačnej fakturácii. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky informovať objednávateľa pri vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy. 

Článok III. 
Čas plnenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2022  

2. Zhotoviteľ bez prieťahov zabezpečí od prvého sneženia alebo od prvého vytvárania sa 

poľadovice zjazdnosť miestnych komunikácií obce Breziny najneskôr o 05,00 hod. 

pluhovaním alebo posýpaním až do času skončenia sneženia alebo skončenia vytvárania 

poľadovice v zimnom období.  



Článok IV. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené v dôsledku nezabezpečenia zjazdnosti 

miestnych komunikácií obce Breziny. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody ním spôsobené na miestnych 

komunikáciách a na majetku fyzických a právnických osôb.  

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a doplnkov, a to 60€/1hod. za 

odhŕňanie aj posyp. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za zimnú údržbu budú vystavené do 15 dní po uplynutí 

kalendárneho mesiaca za príslušný mesiac. 

3. Za zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu do 15 

dní po doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ. 

Článok VI. 
Sankcie 

1. V prípade, ak zhotoviteľ  nesplní povinnosť uvedenú v článku I. a III. tejto zmluvy, v dôsledku čoho 

bude objednávateľ nútený zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií prostredníctvom iného 

subjektu, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi cenu, ktorú zaplatil objednávateľ inému 

subjektu za vykonanie náhradnej zimnej údržby miestnych komunikácií. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s platbou ceny, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi 

úrok z omeškania 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Článok VII. 
Ukončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ nesplní povinnosti stanovené 

v tejto zmluve. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí faktúru 

v lehote do 30 dní od doručenia faktúry. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia 

odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strany. 

Článok VIII. 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 



 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

V Brezinách dňa ................................... 

 

 

 

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

           Objednávateľ                                                                                                       Zhotoviteľ  

 

 


