
Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Kluknava 
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Kováč, starosta obce 

   IČO: 00329274 
   Bankové spojenie: Prima banka, Slovensko,a.s. Spišská Nová Ves 
   Číslo účtu: 3411984001/5600 
 
Dodávateľ:  Poľnohospodárske družstvo v Kluknave 
   Sídlo: 053 51 Kluknava 440 
   v zastúpení: Ing. Václav Fabrici, predseda PD 

IČO: 00204111 
   DIČ: 2020501923 
   Bankové spojenie: VÚB pobočka Krompachy 
   Číslo účtu: 1113592/0200 
 

II. Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je odhŕňanie snehu po všetkých miestnych komunikáciách v obci 
Kluknava.  

2) Dodávateľ sa po podpísaní zmluvy oboznámi s miestnymi komunikáciami Obce Kluknava 
za prítomnosti starostu obce. 

3) Túto činnosť bude zabezpečovať vlastnou mechanizáciou a s vlastnými zamestnancami 
vždy na všetkých dohodnutých miestach po vyzvaní starostom obce. 

 
III. Čas plnenia 

1) Práce a služby uvedené v čl. 2 budú vykonávané v zimnom období r. 2016, na základe 
požiadania starostu obce Kluknava (tel.: 0903 637 796). 

 
IV. Cena a platobné podmienky 

1) Dodávateľ je povinný vykonávať dohodnuté práce a služby riadne, včas, kvalitne, podľa 
dohodnutého harmonogramu a to tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej 
premávky a aby nedochádzalo k žiadnym škodám na verejnom majetku. 

2) Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať poskytnuté služby v cene 30,- €  za jednu 
odpracovanú hodinu bez DPH.  

3) Odpracované hodiny za jedno odhrňovanie uvedené v predmete zmluvy v trvaní max. 8 
hodín (v prípade potreby zabezpečenia prác naviac, uvedené práce budú vykonané až na 
základe súhlasu starostu obce) zdokladuje dodávateľ v prílohe, na ktorej bude popis prác 
a čas plnenia odsúhlasený starostom obce Ing. Štefanom Kováčom.  

4) Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti. 
 

V. Ďalšie dohodnuté podmienky 

1) Na základe uzatvorenej zmluvy dodávateľ preberá na seba zodpovednosť za dôsledky 
nevykonania objednaných služieb v stanovenom termíne a požadovanej kvalite a tiež za 
prípadné vzniknuté škody. 
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2) Objednávateľ nahlási požiadavku na vykonanie služby v zmysle čl. II. tejto zmluvy 
kontaktným zamestnancom družstva (Ing. Balucha – tel.č. 0915 647 447, Ing. Andaházy – 
tel.č. 0918 890 861). 

 
VI. Záverečné ustanovenia 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2016 do 31.12.2016. Zmluvu môže ktorákoľvek zo 
zmluvných strán vypovedať v trojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej zmluvnej strane. Platnosť a účinnosť zmluvy zaniká aj písomnou dohodou 
obidvoch zmluvných strán, resp. podpisom novej zmluvy. 

2) Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, ako aj inými všeobecne platnými právnymi predpismi.  

3) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnou formou po vzájomnej dohode 
dodatkom k zmluve. 

4) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zúčastnených strán obdrží 
jedno vyhotovenie. 

5) Zmluvné strany sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi 
podpismi. 

6) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

 
V Kluknave 18. decembra 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Štefan Kováč – starosta obce  Ing. Václav Fabrici – predseda PD 
objednávateľ  dodávateľ 

 


