
Zmluva o zimnom čistení č. 01/2019 
uzatvorená podľa § 269 ods.2, obchodného zákonníka 

 

 
Uzatvorená medzi stranami: 

 

 

Dodávateľom: JOPER, s.r.o. 

sídlo                : Žabokreky nad Nitrou 247 

                          958 52 Žabokreky nad Nitrou 

IČO                 : 45463018 

DIČ                 : 2022995348 

IČ DPH           : SK2022995348 

                           podľa §4   

 

                                a 

 

Odberateľom:  OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU, v zastúpení 

                           Cyril Cabadaj – starosta obce 

bank. spojenie:  Expozitúra  VÚB Partizánske 

číslo účtu           3022-192/0200 

IČO                    00311375 

DIČ                    2021266951 

     

 

I. 

Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je zimné čistenie komunikácii, chodníkov a voľných priestranstiev, alebo 

iných vyčlenených priestorov súvisiacich so zabezpečením čistoty. 

 

Rozsah: Zimná údržba OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU. 

 

Dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu bude vykonávať odhŕňanie a odpratávanie snehu 

tak, aby bola zabezpečená plynulá prevádzka OBCE ŽABOKREKY NAD NITROU 

a vykonávať posyp chemickým /soľ/ materiálom. 

 

II. 

Cena 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že za predmet plnenia je: 

 

December  2019 – 150,00€ paušál + 30/NH zásah JCB 

Január       2020 – 300,00€ paušál + 30/NH zásah JCB 

Február     2020 – 300,00€ paušál + 30/NH zásah JCB 

Marec        2020 – 300,00€ paušál + 30/NH zásah JCB 

 

 

 



 

 

III. 

Spôsob platby 

 

Odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť faktúru, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu 

mesačne. 

Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou, môže mu dodávateľ vyúčtovať zmluvnú pokutu – 

poplatok z omeškania podľa OZ § 369 vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

 

IV. 

Ostatné podmienky zmluvy 

 

Ak nesplní dodávateľ svoju povinnosť v dohodnutom čase plnení, odberateľ ho o tejto 

skutočnosti upozorní /telefonicky/. 

Odberateľ musí sprístupniť objekt čistenia /ak je uzatvorený/ aj v nočných hodinách bez 

vyzvania. Ak dodávateľ nenastúpi do 1 hodiny na stanovené práce, bude mu účtovaná 

zmluvná pokuta vo výške 20,00 € za každú omeškanú hodinu nástupu na zimnú údržbu. 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 15.12.2019 do 31.03.2020. Zmluvné strany sú 

oprávnené vypovedať zmluvu výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná doba je jeden 

mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení druhej strany. 

V prípade nedodržania článku III. Tejto zmluvy a to úhrada faktúry do 30. dňa nasledujúceho 

mesiaca si dodávateľ vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy. 

Všetky podmienky tejto zmluvy je možné meniť vzájomnou dohodou zmluvných strán 

písomnou formou. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú po dôkladnom uvážení a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju zástupcovia vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Zmluva je platná podpisom obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom: 

 

14.decembra 2019 

 

 

 

Žabokreky nad Nitrou, dňa : 14.12.2019 

 

 

 

 

 

Za dodávateľa:                                                                  Za odberateľa:   Cyril Cabadaj  

                                                                                                                      starosta obce 



 

 

 

 

 

 


