
ZMLUVA  O ZABEZPEČENÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY MK NA OBDOBIE 2018/2019 

 

uzavretá  podľa  ustanovení § 409, 536 a nasledujúcich zákona č. 513/91  Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zmluva“/ 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :  Obec Hraničné, 065 22 Hraničné 91 

    Zastúpená : Mgr. Miroslavom Pokrivčákom – starostom obce 

    Číslo účtu: xxxxx-602/0200, VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa 

    IČO: 00329894 

    DIČ: 2020698526 

    /ďalej objednávateľ/ 

 

Dodávateľ:       Dávid Tyrpák – živnostník, Mierová 1106/19 

 064 01  Stará Ľubovňa 

   Zastúpený: Dávid Tyrpák, živnostník  

   IČO: 47 489901 

   DIČ: 1086349077 

             Právna forma: zapísaná na Okresnom úrade v Starej Ľubovni, odbor 

                                               živnostenského podnikania, č. živnost. registra – 710-13664 

   /ďalej dodávateľ/ 

 

 

Článok I. Predmet a čas plnenia zmluvy 

 

1. Predmetom  tejto zmluvy  je poskytovanie zimnej údržby miestnych komunikácií /ZÚMK/ 

v obci Hraničné na obdobie od 07.12.2018 do 30.04.2019. 

 

 

Článok II. Podmienky zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na výkone zimnej údržby miestnych komunikácií uvedených v 

článku I.:  

dodávateľ bude zabezpečovať výkon zimnej údržby traktorom Zetor ŠPZ – SL 173AD  

 

Článok III. Práva a povinnosti dodávateľa 

 

1. Pristaviť na osobné alebo telefonické požiadanie starostu / zástupcu/ objednávateľa dopravný 

prostriedok – traktor na      dohodnuté stanovište. V prípade, že vozidlo nebude spôsobilé na 

výkon ZÚMK alebo, že vodič   nebude  môcť z vážnych a ospravedlniteľných príčin nastúpiť 

do výkonu ZÚMK, je dodávateľ povinný po dohode so starostom zabezpečiť primeranú 

náhradu.    

2. Zabezpečiť účasť vodiča na školení k predpisom BOZP a vybaviť sa predpísanými ochrannými 

pracovnými pomôckami na celé zimné obdobie na svoj náklad. 

3. Riadiť sa pokynmi starostu resp. zástupcu objednávateľa. 

4. Účtovať za výkony dopravného mechanizmu sadzbu podľa vopred dohodnutých cien. Faktúry 

za výkony zasielať objednávateľovi do 30 pracovných dní po ukončení mesiaca alebo doby 
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poskytovania údržby s príslušnými dokladmi – záznamom o prevádzke vozidla nákladnej 

dopravy /kópia/, podpísaným objednávateľom – starostom obce. Lehota splatnosti faktúr je do 

30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

Článok IV. Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Zabezpečiť v kalamitných situáciách a v prípade poruchy traktora súčinnosť a pomoc /napr. 

poskytnutím priestorov na opravu/. 

 

Článok V. Cena  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto cenových položkách v spojitostí so ZÚMK: 

 dohodnutá sadzba za výkon je 25,00 €/ Mthod., 

 v uvedenej sadzbe je zahrnutý výkon traktora a mzda zamestnanca. 

 

Článok VI. Ďalšie ustanovenia 
        

1. Zmluva sa uzatvára na čas určitý, t.j. na zimné obdobie 2018/2019 podľa časových potrieb 

objednávateľa ZÚMK s možnosťou jej predĺženia. Zmluvu možno ukončiť predčasne dohodou 

zmluvných strán. 

2. Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v  dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdŕži po jednom 

vyhotovení. 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa po oboznámení s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom 

a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá 

v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

 

 

 

 

V Hraničnom dňa  07.12.2018   V Hraničnom dňa    13.12.2018 

 

 

 

             Objednávateľ           Zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 

                   signed       signed 

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

      Mgr. Miroslav Pokrivčák          Dávid Tyrpák 

            starosta obce                                                                    živnostník 

 


