
ZMLUVA  O POSKYTNUTÍ  SLUŽBY  
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 

Názov organizácie:  Mesto Žarnovica 

   zastúpené primátorom mesta - Kamilom Dankom 

Sídlo:   Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica 

IČO:   00321117 

Č.účtu:   14824422/0200, VÚB, a.s. 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: Tomáš Barborík 

Miesto podnikania: 966 81 Žarnovica, Lukavica 62 

IČO:   43984029 

Č.účtu:   2428155459/0200, VÚB, a.s. 

 

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby: 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je  

- predchádzanie vzniku poľadovice v Lukavici na mostoch, na lavici cez Hron, na bočných 

miestnych komunikáciách, v Hlbokom jarku a na dohodnutých verejných priestranstvách 

posypom inertným posypovým materiálom, ktorý bude uložený na určených skládkach 

- odstraňovanie snehu a ľadu z rigolov, šácht a kanálových vpustí na verejných priestranstvách 

 

  

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že: 

a) službu podľa ods.1 Článku II. vykoná za pomoci svojich vlastných mechanizmov, nástrojov, 

pomôcok, vozidla a osobných ochranných a pracovných prostriedkov 

b) preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na vlastných mechanizmoch, nástrojoch a 

prostriedkoch 

c) predmet zmluvy vykoná zodpovedne a riadne 

d) pri poskytovaní služby bude dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú službu, 

najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

e) nebude konať v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby poskytne súčinnosť dodávateľovi pri plnení 

tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Časové trvanie poskytovania služby 

 

1. Služba sa bude poskytovať každoročne podľa potreby v priebehu zimného obdobia.  



Článok V. 

Odmena dodávateľovi a platobné podmienky 

 

1. Za činnosti uvedené v Čl.II tejto zmluvy bola dohodnutá hodinová odmena dodávateľovi: 

 

 7,- eur za 1 hodinu, slovom: sedem eur za jednu hodinu 

  

2. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu vyplatiť objednávateľovi po ukončení mesiaca 

vždy do 14 dní od predloženia faktúry, ktorej prílohou bude výkaz odpracovaných hodín 

v danom mesiaci. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada všetkých výdavkov dodávateľa súvisiacich s plnením 

predmetu zmluvy je už zahrnutá v jeho odmene podľa ods. č.1 tohto článku zmluvy. 

 

Článok V. 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je zrejmé, že zimná údržba zverených 

priestranstiev sa nevykonáva riadne a zodpovedne v zmysle Článku II tejto zmluvy a ak 

dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote. 

3. Túto zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu s 1-mesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť 1.dňom mesiaca nasledujúceho po obdržaní výpovede druhou stranou. 

Pokiaľ vypovedaním zmluvy vznikne druhej strane škoda, je povinná ju odstupujúca zmluvná 

strana nahradiť. 

4. Po odstúpení od zmluvy alebo po jej vypovedaní je objednávateľ povinný zaplatiť 

dodávateľovi odmenu za činnosti, ktoré už boli preukázateľne vykonané. 

5. V otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa zmluvné strany riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

06.01.2012 resp. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle 

objednávateľa. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej vôle ju 

podpísali. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 1 

a dodávateľ tiež 1 vyhotovenie. 

 

 

V Žarnovici, dňa 04.01.2012                   V Žarnovici, dňa 04.01.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

          Kamil Danko                                     Tomáš Barborík 

        za objednávateľa                                    dodávateľ 

 

 

 


