
Z M L U V A  

o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií a spevnených plôch  

 č. ZML 2018/42 

uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov 

 

Čl. 1 

Poskytovateľ služieb: TerraSpol, s. r. o.  

Jakubova Voľa 136 

IČO:   36 507 890  

DIČ:   2022034344 

zastúpená: Ing. Jozef Mizerák 

Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovakia 

Číslo účtu: SK62 1111 0000 0066 2604 6008 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a objednávateľ služieb: Obec Jakubova Voľa 

Jakubova Voľa 67 

082 56 Pečovská Nová Ves 

IČO: 00 327 174  

Zastúpená: Ing. Magdaléna Sasaráková – starostka obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK 36 5600 0000 0085 9331 8001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

sa dohodli na tejto zmluve: 

 

Čl. 2 

1. 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa Obec Jakubova Voľa služby zimnej údržby 

miestnych komunikácií a spevnených plôch podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa.  

2. 

Zimnú údržbu spevnených plôch a miestnych komunikácií bude poskytovateľ vykonávať pod 

vlastným menom na vlastnú zodpovednosť po telefonickej výzve starostky obce najneskôr do 60 

minút od výzvy . 

 

 



Čl. 3 

1. 

Službami zimnej údržby miestnych komunikácií a spevnených plôch  sú najmä: 

a) odhŕňanie a posyp spevnených plôch v okolí obecného úradu a kostola 

b)  odhŕňanie a posyp  miestnych komunikácii v obci Jakubova Voľa (mimo         

         chodníkov) 

1. od kaplnky sv. Michala okolo domu p. Futeja (č. d. 11) smerom ku kostolu 

2. okolo kostola až k domu p. Gregoričovej 

3. od kostola na miestny cintorín 

4. obidve skratky - od kostola k potoku Kohút aj okolo garáže p. Girovej k potoku 

Kohút 

5. od kaplnky sv. Michala okolo p. Hnatha až ku kostolu 

6. od kaplnky sv. Michala okolo p. Minárika k obecnému úradu 

7. od kaplnky sv. Michala okolo p. Smolkovej smerom k Rožkovanom  

8. cesta okolo domu p. Poráča až po dom 68 

9. od požiarnej zbrojnice okolo p. Turóciovej až po dom p. Šašalu 

 

Čl. 4 

1. 

Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu vo výške 

30,00  € s DPH za jednu hodinu vykonanej práce, mesačne pozadu, bezhotovostným prevodom na 

jeho účet v peňažnom ústave.  

2. 

Poskytovateľ služieb vystaví najneskôr do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pre 

objednávateľa vykonával služby podľa tejto zmluvy, faktúru za vykonané služby. 

3. 

Výkon služieb zimnej údržby miestnych komunikácií a spevnených plôch  a rozsah vykonanej práce 

uvedený v hodinách potvrdí objednávateľ na výkaze „ Evidencia  zabezpečenia zimnej údržby 

miestnych komunikácií v obci Jakubova Voľa“. Tento výkaz bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

faktúry.  

4. 

Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov (dohodnutej odmeny) na účet 

poskytovateľa do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané služby, opatrenej podpisom 

a doloženým výkazom.  

 



Čl. 5 

1. 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

2.  

Poskytovateľ a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, ako 

aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná. Vzájomné záväzky sú si povinné strany 

vysporiadať do 14 dní od ukončenia tejto zmluvy. 

3. 

Objednávateľ služieb môže zmluvu vypovedať z dôvodu nedodania služieb poskytovateľa na základe 

pokynov objednávateľa týkajúcich sa služieb zimnej údržby miestnych komunikácií a spevnených 

plôch a to okamžite, bez výpovednej lehoty. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 

14 dní od ukončenia tejto zmluvy. 

4. 

Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú na skončení 

poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré bude podpísané 

objednávateľom aj poskytovateľom služieb.  

5. 

Zodpovednosť za škody spôsobené výkonom služby na majetku obce a na súkromnom majetku znáša 

v plnom rozsahu poskytovateľ služby. 

 

Čl. 6 

1. 

Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový vzťah 

vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

2. 

Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej 

dohode zmluvných strán. 

3. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj 

poskytovateľ služieb dostanú po jednom rovnopise.  



4. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali. 

 

V Jakubova Voľa, dňa  26. 11.  2018 

 

 

 

Poskytovateľ služieb 

TerraSpol, s. r. o.  

Ing. Jozef Mizerák        .......................................................... 

 

 

 

 

Objednávateľ služieb 

Obec Jakubova Voľa 
Ing. Magdaléna Sasaráková     ......................................................... 
 


