
 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: Obec Ihľany  

so sídlom: Obecný úrad Ihľany č. 94  
    zastúpený: Ing. Ondrej Čopjak, starostom obce 
    Bankové spojenie : VÚB a.s. Spišská Belá  
    Číslo účtu : 29122562/0200 
    IČO : 00326241 
                                               DIČ: 2020697162 
                                               IČ DPH: SK2020697162 
 
Zhotoviteľ: Maroš Šromovský 
                                 
                                             nar. 27.06.1981         
                                            Bydlisko: Majerka č. 101. 059 94 Ihľany 
                                            IČO: 35219025 
                                            DIČ: 1042631084 
                                            Banka: Raiffeisen Bank 
                                            IBAN: SK51 1100 0000 0080 1010 4774 
                                            DÚ: Kežmarok 
                                            Spojenie - mobil: 0948222747 
 

I. PREDMET PLNENIA 

1. Predmetom plnenia je  „Zimná údržba miestnych komunikácii – odhrňovanie snehu“ po 

každom nasnežení viac ako 10 cm alebo na výzvu Obecného úradu. 
2. Vyhotovením diela sa rozumie odhrnutie snehu z miestnych komunikácii po každom ukončení 

sneženia pri silnom snežení 2 x denne. Za miestne komunikácie pre túto zmluvu sa považujú 
miestne cesty popísané vo výzve na predloženie ponuky. Vyhotovením diela sa tiež rozumie 
odhrnutie snehu z lesnej cesty z Obce na Malý Václavak. 

3. Všetky práce a  služby súvisiace s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej 
touto zmluvou.  
 

II.   MIESTO A ČAS PLNENIA 
 

1. Miestom  plnenia podľa tejto zmluvy sú miestne komunikácie popísané vo výzve na 
predloženie ponuky. To znamená všetky obecné cesty vrátane námestia a tiež lesnej cesty 
z Obce na Malý Václavak. 

2. Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne: 

začatie prác: po prvom nasnežení  podľa potreby tak, aby bolo zabezpečené odpluhovanie 
snehu nasneženého nad 10 cm výšky. 

ukončenie prác a dodanie diela: podľa počasia po poslednom nasnežení a odhrnutí snehu 
z ciest. 

   
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutého času a termínov. 



 

III. CENA  DIELA 

Cena za jednotlivé plnenie predmetu zmluvy za odstranenie snehu z jedného nasneženia na všetkých 
obecných cestách vrátane námestia je stanovená nasledovne:  

 

Cena za služby: 25 eur/hod. - pluhovanie ; 80 eur posyp miestnych komunikácií (celá 
obec) vrátane posypového materiálu. 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

  1. Objednávateľ vyplatí odobrenú fakturovanú sumu  do 30 dní od dátumu vystavenia a 
doručenia faktúry. Faktúra bude vystavená vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. 
 

  2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí riadne 
zhotoveného a odovzdaného diela zmluvnými stranami. Objednávateľ uhradí cenu diela  prevodom na 
účet zhotoviteľa.  

 
V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
Odovzdanie a prevzatie riadne zhotoveného diela sa uskutoční formou fyzického odovzdania na mieste 
kde bolo uskutočnené. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prevedených prác. Kvalitnou prácou sa rozumie 
odhrnutie snehu z celej vozovky.  Práce prevezme starosta obce alebo lesný hospodár podpísaním 
denného výkazu po vykonaní každého pluhovania najneskôr na druhý deň po vykonaní prác.  V prípade 
škody na cestách a iných objektoch spôsobených pri pluhovaní zodpovedá zhotoviteľ.  
 

VI. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.  

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 
vyhotovenie a objednávateľ 1 vyhotovenie. 

2.     Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané  zmluvnými stranami. Dodatky 
musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

3.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023 
 

4.    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu  zmluvnými  stranami. 
 

 
 

V Ihľanoch dňa 2.1.2023                     V Ihľanoch dňa 2.1.2023 
 
 
 
 
 
 
Za zhotoviteľa :                                               Za objednávateľa: 
Maroš Šromovsky                                          starosta obce Ing. Ondrej Čopjak 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


