Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení
_________________________________________________________________
Zmluvné strany :
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Jozef Pitoňák
059 55 Ždiar 384
IČO : 33092605
IČ DPH: SK1030938073
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú. : 0093314323/0900
(ďalej ako zhotoviteľ)
Obec Ždiar
059 55 Ždiar 202
IČO : 00326780
DIČ: 2021212776
Zastúpená : Ing. Pavol Bekeš – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad
č.ú. 27127562/ 0200
(ďalej len objednávateľ)

uzatvárajú túto
Zmluvu o dielo
s nasledovným znením :
Čl. I .
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je: „Zimná údržba obecných ciest“, t.j: obecných
komunikácií, parkovísk, odstavných plôch nachádzajúcich sa v obci Ždiar,
podľa schválených podmienok v zmysle prílohy č.1
2. Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj dodávka všetkých zariadení
na vykonávanie zimnej údržby obecných komunikácií.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu / odpratanie snehu, posyp
ciest, osadenie a zdemontovanie dopravných značiek, označenie ciest
drevenými kolmi, uloženie posypového materiálu, rozvoz posypového
materiálu, upratanie po zimnej údržbe /.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za vykonanú prácu.
5. Práca sa bude odovzdávať jednorazovo, a to každý deň po vykonaní
zimnej údržby.

6. V zázname o zimnej údržbe
miesto výkonu a čas.

budú presne rozpísané jednotlivé práce,

Čl. II.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi vykonanú prácu v
rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v dohodnutom termíne.
2. Začatie prác:
25.11. 2013
Ukončenie prác: 30.04. 2019
V dohodnutom termíne zabezpečovať nepretržite zimnú
údržbu 24 hodín denne. V prípade mimoriadnej potreby musí zhotoviteľ
zabezpečiť práce do 30 min. od vyzvania na plnenie prác.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie
potrebné pre splnenie predmetu zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním
prác najmä v prípade:
a) vyššej moci. t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných
strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu
realizovaných prác,
c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo
miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp.
nekonaním zhotoviteľa,
d) neposkytnutia včasného spolupôsobenia
e) zmien v povahe a rozsahu prác požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú
takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na
termín ukončenia prác
f) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.
.
Čl. III.
Cena diela
1. Za dielo zhotovené v rozsahu čl. I bola dohodnutá pevná cena vo výške :
18, 00 EUR s DPH za 1 výkonovú hodinu traktora.
Pevná cena zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu prác, vrátane
všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa a všetky vedľajšie rozpočtové
náklady, vrátane mechanizácie, náklady na dopravu a všetky pridružené
výkony.
2. Pevná cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej
zmluvne strany.

Čl. IV.
Platobné podmienky
1. Cena diela bude splatená nasledujúcim spôsobom :
- k faktúre musí byť doložený časový harmonogram prác podpísaný
starostom obce resp. poverenou osobou.
- kontrolou a prebratím prác je zodpovedný - starosta obce
- poslanci OcZ
- zhotoviteľ bude fakturovať 1-krát mesačne a to do 5-tého dňa v mesiaci,
po mesiaci v ktorom bola práca vykonaná
- objednávateľ sa zaväzuje za prácu zaplatiť do 30 dní od prijatia faktúry
Čl. V.
Záručná doba - zodpovednosť za nedostatky diela
1. Zmluvné strany dojednávajú všeobecnú záručnú dobu.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia prác
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť prác sa preruší dňom uplatnenia
práva objednávateľa na odstránenie nedostatkov ústne a nasledovné
doručením písomnej reklamácie.
3. Práce majú nedostatky, ak vykonanie prác nezodpovedá výsledku
dohodnutému v tejto zmluve t.j. nie je užívania schopné, pričom
zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky prác v zmysle príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka. Oprava vykonania nedostatkov, ak
nezodpovedajú požadovanej kvalite, nemôže byť fakturovaná zo strany
zhotoviteľa.
4. Drobné nedostatky zistené pri odovzdávaní a prevzatí prác sa
nepovažujú za nedostatky, ak nemajú vplyv na lehotu zhotovenia prác.
Zhotoviteľ sa ich zaväzuje odstrániť okamžite, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
5. V prípade dodatočných zásahov na údržbe ciest zo strany objednávateľa,
stráca objednávateľ nárok na uplatnenie záruky.
7. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet prác bude počas
záručnej lehoty spôsobilý na používanie na dohodnutý účel.
8. Reklamácia (oznámenie nedostatkov) musí byť vykonaná ústne,
telefonicky, písomne, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie
nedostatku, miesto kde sa nedostatok nachádza a popis ako sa
nedostatok prejavuje.
9. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie nedostatky prác, ktoré vznikli jeho
činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.
Čl. VI.

Podmienky zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu prác mechanizmy také, aby
spĺňali všetky bezpečnostné podmienky, podmienky používania
mechanizmov pre cestnú dopravu.
2. Zhotoviteľ je povinný použiť materiály odsúhlasené objednávateľom,
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaných prác
bola pri bežnej údržbe zaručené požadované hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
3. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie
postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a
ostatných osôb ním zamestnaných pri zimnej údržbe a za sledovanie a
dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
4. Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom
realizácie prác, cene prác, ich rozsahu a kvalite a podmienkam príslušných
verejnoprávnych orgánov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť
bez zbytočného odkladu.
5. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie prác nedostatky, alebo
sú v rozpore so zmluvou, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť
nezávadnými prácami, bez dopadu na termín ukončenia ním
realizovaných prác.
6. Zhotoviteľ podľa stavu komunikácií s ohľadom na vývoj počasia,
bez vyzvania zabezpečuje výkon prác tak, aby obecné komunikácie
boli bezpečne prejazdné.
7. V prípade poľadovice okamžite začína posypávať nebezpečné úseky.
8. V prípade výskytu prekážky na ceste, alebo iných nepredvídaných
okolnosti na ceste je povinný zhotoviteľ zabezpečiť riadne označenia
prekážky a zabezpečiť jej odstránenie v spolupráci s objednávateľom.
Čl. VII.
Zmluvné sankcie
1. Zmluvné sankcie sú stanovené dohodou zmluvných strán, ich uplatnenie
nemá vplyv na právo požadovať u druhej strany náhradu škôd a ušlého
zisku.
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania neuhradenej faktúry z hodnoty dlžnej čiastky.
3. Splatnosť zmluvných pokút je do 15 dní odo dňa doručenia daňového
dokladu, pričom ako daňový doklad pre úhradu zmluvnej pokuty
bude postačovať písomný dokument vystavený a podpísaný
objednávateľom alebo zhotoviteľom obsahujúcim vyčíslenie sumy
zmluvnej pokuty, ustanovenie, že ide o celú sumu zmluvnej pokuty, ktorá
neobsahuje DPH, deň vystavenia dokladu, deň splatnosti zmluvnej

pokuty a plnú identifikáciu zhotoviteľa a objednávateľa.
4. Objednávateľ sa nezbavuje práva na uplatnenie práv zo zodpovednosti
zhotoviteľa za škody, ktoré tento spôsobí objednávateľovi nesplnením
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, v súlade s Obchodným
zákonníkom.
5. Zhotoviteľ je povinný okamžite ohlásiť objednávateľovi spôsobenú škodu
na obecnom majetku a následne ju na vlastné náklady odstrániť. V prípade
neodstránenia spôsobenej škody, škodu odstráni zhotoviteľ na náklady
zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa nedotýka
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
Čl. VIII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma
právna úprava podľa § 374 -376 Obchodného zákonníka.
Čl. IX.
Vyhotovenie diela
Práce sa považujú za splnené ich odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím
objednávateľom na základe vzájomného potvrdenia o vykonaných prácach.
Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo v prípadoch:
a. ak zimná údržba obecných ciest nie je prevedená v požadovanej
kvalite a načas v zmysle harmonogramu / príloha č. 1 /
b. v prípade, že zhotoviteľ vykonáva zimnú údržbu na súkromných cestách
a obecné cesty sú nedokončené v zmysle harmonogramu vykonaných
prác / príloha č. 1 /
2. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká, a to v momente keď prejav vôle
oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po
tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť
bez súhlasu druhej strany.
Čl. XI.
BOZP a ďalšie povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia BOZP pre realizáciu predmetu
plnenia. Platí všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov na
určenom pracovisku.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pohyb svojích zamestnancov na
pracovisku a len zhotoviteľ zodpovedá za prípadný pracovný úraz.
3. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona
o požiarnej ochrane - dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní
otvoreného ohňa, neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať
horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.
4. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými
ochrannými pracovnými prostriedkami.
5. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným
harmonogramom prác.
6. Zhotoviteľ písomne oboznámi objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom
hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti s harmonogramom prác.
7.Zhotoviteľ označí pracovisko predpísaným spôsobom.
8. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť komplexné poistenie proti škodám
spôsobených pri výkone prác.
9. Zhotoviteľ znáša následky všetkých škôd spôsobených pri výkone prác.
Nemôže previesť škody na obec.
10.Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou náležitú
starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa dá očakávať od príslušne
kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti
s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy
(dielo). Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky práce pracovníkmi,
ktorí majú pre danú prácu potrebnú kvalifikáciu a prax.
11.Zhotoviteľ je povinný zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na
svoje náklady odpady, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác alebo jeho
činnosťou a svoje práce riadne zabezpečiť proti poškodeniu a úrazu.
12. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu
prác dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo.
13. Ak nemôže zhotoviteľ vykonávať práce na zimnej údržbe, musí
zabezpečiť rovnocennú náhradu na svoje náklady.
14. Ak zhotoviteľ nezabezpečí práce v požadovanej kvalite a čase,
objednávateľ zabezpečí vykonanie prác iným dodávateľom na náklady
zhotoviteľa.

Čl. XII.
Práca najviac a zmena štandardu
V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie zmien alebo najviac
práce, prípadne zmeny štandardného vybavenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ
zaväzuje tieto vykonať za primeranú cenu a v primeraných lehotách, ak

nenarušia celkový harmonogram prác.
Čl. XIII.
Spolupôsobenie objednávateľa
Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení predmetu zmluvy poskytne
objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najneskôr do 2
pracovných dní od doručenia výzvy k súčinnosti. Pre účely tejto zmluvy
sa pod pojmom súčinnosť rozumie včasná spolupráca objednávateľa so
zhotoviteľom, ako aj včasné plnenie iných výziev zo strany zhotoviteľa
Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré
musia byť postupne číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami.
Takéto dodatky sa stanú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto
zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich
zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná
strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia prísl. ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov SR.
4. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá
ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa. Je vyhotovená v 2-och exemplároch, z ktorých po jednom
vyhotovení dostane každá zmluvná strana.
6. Obec sa zaväzuje v zmysle zákona č. 546/2010 zverejniť uzatvorenie
zmluvy na svojom webovom sídle, resp. Obchodnom vestníku najneskôr
do 30 dní odo dňa uzatvorenia.

V Ždiari , dňa 25.11.2013
Zhotoviteľ :
signet

Objednávateľ:
signet

Príloha č. 1
OBEC ŽDIAR
ZIMNÁ ÚDRŽBA OBECNÝCH CIEST
Pri priaznivých klimatických podmienkach sa všetky úseky budú udržiavať
zjazdné nepretržite. Zjazdný úsek je považovaný taký, na ktorom je odhrnutý
sneh z cesty a rizikové úseky, ako sú križovatky, kopce a výjazdy posypané
posypovým materiálom. Posypávať celé úseky ciest sa budú len ak bude
poľadovica a cesty nebudú zjazdné. Jednotlivé časti ciest za sneženia budú
posypané až po odhrnutí snehu. Budú sa posypávať križovatky, ostré zatáčky,
výjazdy k budovám , kopce na obecných cestách . V prípade silného sneženia,
alebo poľadovice, jednotlivé úseky ciest budú sprístupnené nasledovne:
Úseky zimnej údržby

Doba najneskoršieho sprístupnenia

Obecný úrad – Strednica
- nepretržitá zjazdnosť
Prístup k základnej škole
- 7.00 hod.
Zdravotné stredisko / cesta a parkovisko /
- 7. 00 hod.
Antošovský vrch / od kaplice po ľudvíka /
- 6.00 hod.
Antošovský vrch / od B.D. /
- 6.00 hod.
Bachledova dolina / cesta /
- 5.00 hod.
Blaščatska dolina / cesta /
- 7.00 hod.
Hotel Magura /cesta /
- 6.00 hod
Kostol a parkovisko
- 7.00 hod
Hasičská zbrojnica
- nepretržitá zjazdnosť
Sisková – Horevaj /cesta /
- 6.45 hod.
ČOV / polesie cesta /
- 8.00.hod
Obecný úrad / parkoviska a cesta /
- 6.00 hod.
Autobusové zástavky / ostrovčeky/
- 5,30hod
Materská škôlka / parkoviska /
- 6,00 hod
Parkovisko Strednica / len dolné na otáčanie autobusov/ - 4,30 hod
Parkoviska pred HZ
- nepretržitá zjazdnosť
Pred zimnou údržbou:
- zabezpečenie vyznačenia drevenými žrďami krajnice obecných ciest
v rizikových častiach a v častiach, kde je predpoklad pravidelného zaviatia
snehom
- osadenie dopravných značiek na zimné obdobie

Po zimnej údržbe :
- odstránenie drevených žrdí
- odstránenie dopravných značiek
- odstránenie posypového materiálu z cesty a priekop
Technické vybavenie :
Zabezpečenie takého technického zabezpečenia, aby sa dosiahlo požadovaného
harmonogramu údržby obecných ciest
- Traktor s radlicami na zhŕňanie snehu - min. 2ks
- Snehová fréza
- 1 ks
- Posýpač
- 1 ks
Časová dostupnosť- operatívnosť:
Október - Máj - 24 hod. zabezpečenie zimnej údržby
V prípade nepriazne počasie – 30 min. od vyzvania
Snehové reťaze:
Na vyznačených zónach so snehovou prikrývkou je potrebné počas celej zimy
mať snehové reťaze
Parkovanie:
Na obecných cestách v zónach vyznačených dopravnými značkami je zákaz
parkovania.

