
ZMLUVA O DIELO

Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení medzi:

Objednávateľom: Obec Selce, Selčianska cesta 132, 976 11  Selce

Zastúpená starostkou obce Boženou Zázrivcovou

IČO: 00 313 807

DIČ: 2021121410

Tel. číslo Obecný úrad: 048/4181223

Mobil: Božena Zázrivcová: 0905252336

Mobil: Milan Strečok: 090528931

a

Zhotoviteľom: Roľnícke družstvo, 976 11  Selce

Zastúpené predsedom Ing. Štefanom Čulíkom

IČO: 00 189 332

IČ DPH: SK2020451565

Tel.číslo: 048/4181233

Mobil Ing. Čulík: 0905214318

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  udržiavať  pre  objednávateľa  zjazdnosť  miestnych 

komunikácií v katastrálnom území obce Selce a to včasným pluhovaním a posypom 

v zimnom období od 1.12.2012 do 31.3.2013.

2. Objednávateľ sa zaväzuje za udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave 

zaplatiť  zhotoviteľovi cenu za 1 hodinu výkonu práce pluhovania 20 EUR a za 1 

hodinu výkonu práce posypu 20 EUR bez DPH. Za pohotovosť15 EUR/deň.
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Článok II.

Miesto plnenia

1. Zhotoviteľ bude udržiavať zjazdnosť miestnych komunikácií v katastrálnom území 

obce Selce.

2. Zoznam  miestnych  komunikácii  obce  Selce  tvorí  neoddeliteľnú  súčasť  tejto 

zmluvy.

3. Objednávateľ  je  oprávnený  vykonávať  kontrolu  stavu  zjazdnosti  miestnych 

komunikácií, ako aj po výkone práce podpísať zošit evidencie údržby a pracovný 

výkaz obsluhy strojov. 

Článok III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ zabezpečí pluhovaním a posypom údržbu miestnych komunikácií obce 

Selce a to od času začatia sneženia zjazdnosť miestnych komunikácií 24 hod. denne 

pluhovaním a posypom v období od 1.12.2012 do 31.3.2013.

Článok IV.

Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ,  zodpovedá  objednávateľovi  za  všetky  škody  ním  spôsobené  na 

miestnych komunikáciách.

2. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  všetky  škody  spôsobené  v dôsledku  nekvalitného 

udržiavania zjazdnosti miestnych komunikácií obce Selce.

Článok V.

Platenie ceny

1. Za udržiavania miestnych komunikácií objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu do 

7 dní po doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia
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1. Zmluvu  možno  zmeniť,  alebo  ju  zrušiť  iba  písomne  a to  na  základe  dohody 

zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné strany zmluvu riadne prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

podpísali.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho objednávateľ obdrží dva 

a zhotoviteľ a dva exempláre.

V Selciach, dňa ...........................

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Božena Zázrivcová Ing. Štefan Čulík

Starostka obce predseda RD
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