
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 
Zmluvné strany 

 

Obec Martinček 

so sídlom:                   034 95 Martinček 83 

zástupca:                  Juraj Bobek, starosta obce 

IČO:      00315630 

DIČ:     2020589703 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:     SK55 5600 0000 0083 3476 6002 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

  

a 

 

Obec Likavka 

so sídlom:                  034 95 Likavka 815 

zástupca:                 Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO:     00315362 

DIČ:    2020589582 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

 

 

 

u z a t v á r a j ú 

túto zmluvu. 

 

 

Článok I. 

Účel zmluvy 

 

Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce objednávateľa a dodávateľa  

za účelom všestranného rozvoja územia objednávateľa, zveľaďovania majetku objednávateľa 

a starostlivosti o potreby obyvateľov objednávateľa podľa § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci plnenia úloh súvisiacich so správou a 

údržbou ciest, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo vlastníctve objednávateľa, ich 

súčastí a príslušenstva a s údržbou verejnej zelene.  

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy podľa Článku I. je vykonávanie nasledovných služieb (činností) 

dodávateľa objednávateľovi: 



- vykonávanie kompletnej zimnej údržby ciest, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch 

vo vlastníctve objednávateľa mechanizmami vo vlastníctve dodávateľa (odhŕňanie 

snehu, posyp a zametanie inertného materiálu), 

- vykonávanie letnej údržby ciest, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch vo 

vlastníctve objednávateľa formou zametania inertného materiálu mechanizmami vo 

vlastníctve dodávateľa, 

- spracovanie zeleného odpadu z verejných priestranstiev objednávateľa formou drvenia 

a štiepkovania mechanizmami vo vlastníctve dodávateľa. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti dodávateľa 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať činnosti definované v Článku II. tejto zmluvy riadne, 

v rozsahu a intenzite určenými objednávateľom podľa aktuálnych potrieb na základe 

objednávky. Objednávka môže mať písomnú aj ústnu podobu. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať činnosti definované v Článku II. tejto zmluvy tak, aby 

plnením predmetu tejto zmluvy nijakým spôsobom neobmedzil výkon obdobných činností 

pre potreby dodávateľa, neohrozil bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov dodávateľa, 

ktorí činnosti vykonávajú a prevádzkyschopnosť mechanizmov dodávateľa, 

prostredníctvom ktorých zamestnanci dodávateľa činnosti vykonávajú. 

3. Kontaktná osoba dodávateľa je oprávnená konzultovať rozsah a druh činností podľa Článku 

II. tejto zmluvy s oprávnenou osobou objednávateľa a v prípade ohrozenia majetku 

dodávateľa, alebo obmedzenia jeho záujmov a potrieb podľa § 1 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obmedziť, prerušiť alebo zastaviť 

u objednávateľa vykonávanie týchto činností. 

4. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za vybavenie svojich zamestnanie ochrannými 

pracovnými prostriedkami a za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas 

výkonu činností, ako aj prevádzkyschopnosť mechanizmov, prostredníctvom ktorých 

zamestnanci dodávateľa vykonávajú činností podľa Článku II. tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný pri vykonávaní predmetu zmluvy strpieť obmedzenia a zásahy zo 

strany dodávateľa definované v Článku III.. 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi pri plnení predmetu zmluvy súčinnosť 

v rozsahu definovanom aktuálnymi podmienkami vykonávaných činností (napr. 

poskytnutie pomocného personálu, priestoru na vykonávanie hygienických úkonov a pod.) 

3. Objednávateľ koordinuje činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa ustanovení 

Článku II. tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ vedie evidenciu vykonávaných činností podľa Článku II. zmluvy a potvrdzuje 

ich rozsah a časové, vecné a personálne plnenie vo výkaze pracovnej činnosti, ktoré pre 

tieto potreby spracováva. Túto evidenciu odovzdá objednávateľ dodávateľovi najneskôr do 

7. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, počas ktorého boli činnosti vykonávané.  

 

 

 

 



Článok V. 

Platobné podmienky 

 

1. Konečná dohodnutá cena za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa Článku II. je vo výške: 

- príspevku na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov dodávateľa plniacich 

predmet zmluvy v paušálnej výške 10,- EUR/hod. (slovom: desať eur) na jedného   

zamestnanca a každú začatú hodinu výkonu činností, 

- amortizačného poplatku za spotrebované pohonné hmoty a opotrebenie mechanizmov 

dodávateľa pri plnení predmetu zmluvy v paušálnej výške 25,- EUR/hod. (slovom: 

dvadsaťpäť eur) na jeden pracovný stroj a každú začatú hodinu výkonu činností. 

2. Objednávateľ uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového 

dokladu - faktúry, ktorý vystaví dodávateľ za plnenie predmetu zmluvy podľa Článku II. na 

základe podkladov objednávateľa definovaných v Článku IV. ods. 4 tejto zmluvy podľa 

sadzieb definovaných v ods. 1 tohto článku. Finančné plnenie bude zaplatené bankovým 

prevodom na bankový účet dodávateľa uvedený na faktúre. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú 

uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, 

je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti 

začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok VI. 

Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva je dojednaná na dobu určitú jeden rok od doby platnosti zmluvy. 

2. Zmluvu možno ukončiť na základe písomnej dohody zmluvných strán, výpoveďou alebo 

odstúpením od zmluvy. 

3. Pri ukončení zmluvného vzťahu písomnou dohodou platnosť zmluvy končí dňom, na 

ktorom sa zmluvné strany dohodli. 

4. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy písomnou formou z dôvodu porušenia 

ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok podľa článku II. - V. tejto zmluvy. Účinky 

odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu písomnou formou bez udania dôvodu. 

Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v z.n.p., t.j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. 

Nakoľko sú zmluvné strany povinnými osobami, v zmysle ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v platnom znení, 

rozhodujúce pre určenie dňa účinnosti, je jej prvé zverejnenie. 



4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

prijme jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 

vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Martinčeku dňa 27.01.2022     V Likavke dňa 27.01.2022 

 

 

 

Juraj Bobek.        Ing. Marián Javorka 

starosta obce Martinček     starosta obce Likavka 

   

  


