
   Obec Svinia, Obecný úrad , Hlavná 87/10, 082 32 Svinia

  
 
 

                            
                                 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE OBEC 

S MECHANIZMAMI  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

 

medzi: 

 

 
Objednávateľom:  Obec Svinia 
 Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 

                            zastúpená starostom obce Miroslavom Nawratom 

                            IČO: 00327760 

                            DIČ: 2020548167 

                                   Sberbank Prešov, č. účtu : 4340005404/3100 

                             

a 

 

Vykonávateľom:   Stavba DMS, výrobné družstvo 
                           Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice   

                           IČO: 36485683  

                           DIČ: 2020010091 

                                   ČSOB Prešov, č. účtu : 513784023/7500   

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 
1.Vykonávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať drobné stavebné práce, poskytovať 

služby s vlastnými mechanizmami v katastri obce Svinia a upravovať kompostovisko 

a skládky bioodpadu v rámci zberného dvora.  

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi za túto činnosť odplatu.  

 

2. Predmetom zmluvy je poskytovanie mechanizovaných služieb v katastri obce Svinia, najmä 

v činnostiach spojených s manipuláciou komunálneho, zmesového a biologického odpadu, 

výkopové práce, čistenie a úpravy terénu a pod. podľa potrieb a pokynov starostu obce. 

 

3. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi komplexnú službu mechanizmami na výkon 

požadovanej činnosti u objednávateľa, pričom náklady na techniku a jej prevádzku, vrátane 

PHM, obsluhy a zabezpečenie činnosti, znáša v plnej miere poskytovateľ.  

 

 

 

 

 



Čl. II 

Doba platnosti 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.01.2020. 

 

 
2.  Túto zmluvu možno ukončiť na základe dohody zmluvných strán. 

 

3. Každá zo zmluvných strán má právo zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu formou 

písomnej výpovede. Výpovedná lehota je 1- mesačná a plynie od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede.  

 

 

 

Čl. III 

Platobné podmienky 

 
1. Výška odplaty podľa skutočných výkonov je v sadzbe 20 €/hod. s  DPH. Úhrada za 

vykonanú prácu bude vyplatená na základe dodania záznamu o prevádzke vozidla s 

vyznačením dátumom, času začatia a ukončenia prác, a celkového sumára 

odpracovaných hodín za jednotlivé dni a kalendárny mesiac a z toho vychádzajúcej 

predloženej faktúry. 

  

2. Faktúra bude predložená na Obecný úrad vo Svinej vždy do piateho dňa v 

nasledujúcom kalendárnom mesiaci, so splatnosťou 15 dní odo dňa vystavenia 

faktúry. 

 

 

Čl. IV 

Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných podmienkach: 

 práce sa budú vykonávať vlastnými mechanizmami vykonávateľa a podľa pokynov 

starostu obce Svinia 

 v prípade havarijnej situácie, alebo zamedzenia možnosti vykonania prác je 

vykonávateľ o tom povinný informovať objednávateľa bezodkladne,  

 vykonávateľ je ďalej povinný informovať objednávateľa o každom začatí a ukončení 

prác formou SMS správy alebo telefonicky,  

 

2. Vykonávateľ je povinný v prípade nutnosti vykonania  nevyhnutných zmien vopred o 

týchto zmenách informovať objednávateľa, ktorý musí k ich realizácií dať svoj súhlas; 

v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný vykonávateľovi tieto práce uhradiť. , 

 

3. Objednávateľ je oprávnený spolupodieľať sa na riadiacich činnostiach prác, riadiť a 

koordinovať ich výkon s poskytovateľom a kontrolovať kvalitu a rozsah činností 

dohodnutých touto zmluvou. Rozdiely oproti dohodnutým štandardom je objednávateľ 

oprávnený namietať písomne.  

 

 



Čl. V  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom oboch 

zmluvných strán. 

 

2. Dňom podpisu tejto zmluvy končí platnosť zmluvy medzi objednávateľom 

a vykonávateľom zo dňa 30.06.2015. 

 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jeden exemplár.   

 
 

 

 

 

Vo Svinej                                                                    

dňa:  30.12.2019                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                

…......................................................                          …........................................................... 

                   objednávateľ                                                          vykonávateľ 


