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Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:   

Názov:    Obec Lubina   

Sídlo:      916 12 Lubina č. 56 

V zastúpení:   Ing. Martin Beňatinský, starosta obce 

IČO:    00311731     

Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 

č. účtu:   SK0602000000002951205051  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ – poskytovateľ služby 

 

Názov:   MBL, spol. s r. o.   

Sídlo:     Pezinská 901/5, 900 25  Chorvátsky Grob 

Prevádzka:  916 12  Lubina 163         

V zastúpení:  Jozef Čambál, konateľ   

IČO:      00681903    

IČ DPH:  SK2020293066 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

č. účtu:  SK31 0900 0000 0001 7038 6153 

 

(ďalej len „poskytovateľ služby“)    

 

uzatvárajú túto  

z m l u v u   o   d i e l o 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Zimná údržba miestnych komunikácií 

v obci Lubina na sezónu 2017/2018“. 

2. Miestom vykonávania diela je obec Lubina – katastrálne územie Lubina. 

3. Po dohode so starostom obce môžu byť predmetom údržby i ďalšie dohodnuté 

lokality. 
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4. Zimnou údržbou pre účely tejto zmluvy sa rozumie najmä: 

• posyp miestnych komunikácií 

• nakladanie posypového materiálu 

• prehŕňanie snehu – podľa potreby 

 

Čl. III. 

Čas plnenia  

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. od 15.11.2017 do 30.04.2018. 

2. Konkrétne pracovné postupy týkajúce sa časových intervalov zimnej údržby musia 

byť odsúhlasené starostom obce.  

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ služby je zodpovedný za škody  na zdraví, majetku a životnom prostredí 

spôsobené tretím osobám pri plnení predmetu zmluvy. 

2. Poskytovateľ služby zodpovedá za vady v zmysle § 560 Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov. 

3. Poskytovateľ služby je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby neznehodnocoval 

výkon prác inej právnickej alebo fyzickej osoby, nepoškodzoval majetok právnických 

a fyzických osôb a svojou činnosťou tieto osoby nad primeranú mieru neobťažoval. 

4. Strojné vybavenie, ktorým bude poskytovateľ služby vykonávať predmet zmluvy, 

musí mať charakter komunálnej techniky pre daný účel. 

5. V prípade, že poskytovateľ služby nie je z akýchkoľvek príčin schopný vykonať 

nahlásené objemy prác, prípadne dodržať termíny výkonov, je povinný túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi. 

6. V prípade vzniku prekážky výkonu služby na strane poskytovateľa služby je tento 

povinný na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť výkon služby od tretej osoby. 

Spôsob vykonania výzvy, lehoty na nástup, cena služby a spôsob fakturácie týmto 

nesmú byť ovplyvnené. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

8. Objednávateľ je oprávnený uplatniť u poskytovateľa služieb nároky z vád vykonaných 

prác písomnou formou. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ služieb má 

povinnosť uznané vady vykonaných prác odstrániť bezodplatne.  

9. Poskytovateľ služieb je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu 

plnenia bezodkladne od uplatnenia nárokov z vád objednávateľom. 

10. Poskytovateľ služby je povinný viesť výkaz vykonaných prác, ktorý objednávateľ 

skontroluje. V prípade, ak práce budú vykonané v súlade s touto zmluvou, 

objednávateľ svojím podpisom vo výkaze odsúhlasí rozsah vykonaných prác. Ak 

práce uvedené vo výkaze nebudú vykonané v súlade s touto zmluvou, objednávateľ vo 

výkaze vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že poskytovateľ pri vykonávaní 

prác nepostupoval v súlade s touto zmluvou a vyšpecifikuje, v čom došlo k jej 
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porušeniu. Taktiež je do výkazu oprávnený poznačiť ďalšie významné skutočnosti, 

ktoré môžu mať vplyv na fakturáciu prác uvedených vo výkaze. 

11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo posypového materiálu po 

celú dobu platnosti zmluvy. V prípade, že dôjde k výpadku posypového materiálu, 

zanikajú povinnosti poskytovateľa ohľadom posypu. 

 

Čl. V. 

Cena a splatnosť vykonaných prác  

 

1. Objednávateľ a poskytovateľ služby sa dohodli, že vykonané práce týkajúce sa zimnej 

údržby miestnych komunikácií budú fakturované raz mesačne na základe zápisu v Príkaze 

na prácu a výkazu práce. Tento výkaz bude starosta obce týždenne kontrolovať 

a podpisovať.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene nasledovne: 

2.1.  posyp ciest – 25 EUR bez DPH/hod.  

2.2. práce s nakladačom – 30 EUR bez DPH/hod. – nakladanie posypového materiálu, 

vyhŕňanie snehu nakladačom 

2.3. prehŕňanie snehu traktorom – 25 EUR bez DPH/hod. 

3. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

Čl. VI. 

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluva môže zaniknúť: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená 

b) písomnou dohodou zmluvných strán 

c) písomným odstúpením od zmluvy 

2. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

4. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú: 

- ak poskytovateľ služby nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- ak poskytovateľ služby nesplní akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu pre neho 

z článku  tejto zmluvy, 

- ak poskytovateľ služby zadá vykonanie diela ako celok inej osobe, 

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým poskytovateľovi služby 

znemožňuje vykonávanie diela (napr. neplatenie mesačných faktúr, 

bezdôvodné neodsúhlasenie faktúr) 

5. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podľa § 346 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

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

dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom 

jeho doručenia druhej strane. 
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Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia  

                       

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len formou písomného dodatku 

podpísaného štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

2. Na zmluvné vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy. 

3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú 

zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe 

okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť túto zmluvu. 

5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že s ním 

súhlasia, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, 

zrozumiteľne, určite a vážne, a že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

V Lubine, dňa 13.11.2017    

 

 

Za poskytovateľa služby:            Za objednávateľa: 

 

 

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

       Jozef Čambál                                  Ing. Martin Beňatinský 

          konateľ                    starosta obce 

 

    

 

 

 


