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ZMLUVA O DIELO č. 02/11/2020

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ( zákona číslo 513/1991 Zb.) 
na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Ľubotice

medzi :

Objednávateľ:

Názov :

Adresa :

Štatutárny zástupca :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ:

Osoby oprávnené jednať za objednávateľa : 
Tel. :
(ďalej len „objednávateľ ) 

a

Zhotovitel’ :

Názov :

Adresa :

Oprávnený zástupca :

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať za zhotovitelů : 
Tel. :
( ďalej len „zhotovitel’“)

Obecný úrad Ľubotice
Čsl.letcov č. 2 
080 06 Ľubotice

JUDr. Miroslav Makara - starosta obce 

VÚB a. s.
SK88 0200 0000 0000 2972 8572
00690538
2021302965

JUDr. Miroslav Makara 
051/7480902

Správa a údržba komunikácií mesta 
Prešov, s.r.o.
Pionierska 24 
080 05 Prešov

Ing.Jaroslav Greguš, PhD. - konateľ spoločnosti

VÚB Prešov
SK70 0200 0000 0000 6820 9572
31719473
2020523890
SK2020523890

Ing. Ján Bocko - náčelník štábu ZÚ 
+421905474686



či. I
Predmet zmluvy

Objednávateľ zadáva a zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať zimnú údržbu MK Ľubotice 
v tomto rozsahu:

Pluhovanie a posyp na MK: ul. Nižňanská, Makarenkova, Šalgovická, Korabinského, 
Jána Kostru, Kapušanská, Strážnická, Bardejovská, Kalinčiakova, výjazd z ul. Sibírskej 
na ul. Hapákovú, Sekčovská- na týchto komunikáciách jednou jazdou v strede vozovky.

- Na MK ul. Strojnícka (od kruhového objazdu po potok Šebastovka) a ul. Ľubochnianska 
v každom jazdnom pruhu.

Celková dĺžka 6,2 km.
Na ostatných MK len pluhovanie s traktorovou radlicou.

ČI. II
Termín plnenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 25.11. 2020 do 15.04.2021

2. Včasné plnenie požadovaných prác zhotoviteľom je podmienené týmito 
zmluvnými povinnosťami:

2. a) Trasa MHD sa bude zabezpečovať na telefonické vyžiadanie dispečera MHD, alebo 
objednávateľa, t.j. Obecný úrad Ľubotice na tel. čísle spol. Správa a údržba 
komunikácií mesta Prešov, s.r.o.. 051/7734424, 0905863277.

2. b) Zhotovitel’ sa zaväzuje nastúpiť na požadované práce do troch hodín po 
telefonickej výzve.

ČI. III
Cena za vykonanie diela

pluhovanie ciest Š-706 2,76 €/km

pluhovanie ciest traktorom s radlicou 1,66 € / km
pluhovanie so súčasným posypom miešaným materiálom 41,99 € / km

posyp inertným materiálom 17,03 € / km

posyp ciest miešaným materiálom 41,37 €/km
pluhovanie so súčasným posypom inertným materiálom 17,69 € / km
presun mechanizmov 0,99 € / km
Uvedené ceny sú bez DPH.



1. Fakturácia bude vykonaná zhotoviteľom 1 x mesačne, vždy k poslednému dňu 
príslušného mesiaca, za ktorý boli práce zrealizované.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru do 14 dní odo dňa doručenia faktúry .
3. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotovitel’ právo účtovať 

objednávateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

ČI. IV.
Ostatné dohody

1. Všetky práce nad rámec tejto zmluvy (viď čl. I) bude objednávateľ overovať a preberať 
hneď po ich ukončení.

2. V prípade neúčasti oprávneného zástupcu objednávateľa, faktúra bude zaslaná na 
úhradu bez prevzatia prác.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, po odsúhlasení oboma 

Zmluvnými stranami
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie.

V Prešove dňa ....*r5^/..fá:. V Prešove dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

Ing. Jaroslav Greguš, PhD. 
konateľ spoločnosti

nivaOI!Správa a ťĽ,—- ww* 
mesta Prešov S/JJP. 

Pionierska'24, 080 OfiPREŠOV 
IČO: 31719473 IČ DPH:/SK2020523890m


