
Z M L U V A č.: 23/2022 

uzavretá v zmysle § 638 a nasled. 

zákona č. 513/1991  Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

I. 

Zmluvné strany. 

Objednávateľ:    Obec Zlatná na Ostrove 

Sídlo               : Obecný úrad Zlatná na Ostrove, Školská 184 

Zodpovedný zástupca: Ing. Varjúová Eva – starostka obce        

IČO                 : 00 306 738 

DIČ                 : 2021035775 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka , a.s. 

Číslo účtu       : SK19 7500 0000 0040 2969 8252 

Telefón            : 035/7781168                                                 

Email              : obeczalatna@obeczlatna.sk 

ďalej len „objednávateľ“  

                               

a 

 

Prevádzkovateľ : Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.   

Spoločnosť zapísaná  obchodnom registri OS Nitra, odd.: S r o, zložka:7/N 

Adresa    : ul. Roľníckej školy  873, 945 01 Komárno 

Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Nyers  - konateľ spoločnosti                   

IČO            : 34 096 116 

 IČ DPH     : SK 2020399612 

Bankové spojenie: VÚB Banka Slovensko  

Číslo   účtu: SK 26 0200 0000 0028 9861 9051 

Tel.:035/7741680                                 

Email          : korekt@korekt.sk 

ďalej len „prevádzkovateľ“  

 

uzavreli túto  zmluvu: 
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II. Predmet zmluvy 

 

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje  pre objednávateľa zabezpečiť zimnú údržbu miestnych 

komunikácií (ďalej len komunikácií) na území Zlatná n/O, Horná Zlatná a Veľký Lél. 

2. Prevádzkovateľ sa ďalej zaväzuje: 

2.1  v čase námrazy vykonávať posyp  komunikácií tak, aby boli zjazdné a v dobrom 

technickom stave 

2.2 v čase snehových zrážok vykonávať odhrnutie snehu na komunikáciách a    

podľa potreby vykonávať posyp. 

2.3 v prípade hustého sneženia vykonávať odhrnutie snehu na komunikáciách 

a posyp aj niekoľkokrát podľa potreby. 

 

 

III. Organizačné zabezpečenie 

 

1. Prevádzkovateľ je povinný sa riadiť pokynmi , objednávateľa 

zastúpeného: Ing. Eva Varjú  Tel.: 0908/784 349, 035/7781168 

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť stálu kontaktnú službu na oprávneného    

pracovníka: Csaba Shmidt, tel.:0903/553 975 , 035/7741680 dispečing ZÚ 

3. Prevádzkovateľ je povinný získavať a sledovať  informácie o aktuálnom a   

postupujúcom počasí .  

             

IV. Cenové podmienky 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje prevádzkovateľovi  zaplatiť za činnosť vykonávanú podľa čl. 

II tejto zmluvy odplatu vo výške: 

Cena za predmet realizovaných služieb je uvedený  prílohe č.1 zmluvy. 

4.2 Vyúčtovanie v nadväznosti na skutočne vykonané práce bude prevádzkovateľ realizovať 

formou faktúry s lehotou splatnosti 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

4.3 Fakturácia za vykonané práce sa vykoná raz mesačne, na základe objednávateľom 

potvrdených dokladov o vykonaných prácach, penále za každý deň omeškania je 0,05 % 

z neuhradenej sumy faktúry. 

4.4 Ak pri potvrdení dokladov objednávateľ zistí nevykonané výkony resp. neodvedenú 

prácu, má právo odstúpiť od tejto zmluvy. 
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V. Doba zimnej údržby komunikácií 

 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 15.11.2022 do 30.04.2025 

 

VI. Všeobecné podmienky 

 

6.1 Zmluva zaniká po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená alebo s dohodou  

zmluvných strán. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmenu zmluvy možno vykonať len písomnou formou po dohode zmluvných strán. 

7.2 Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana   

 dostane po dvoch výtlačkoch. 

7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

Zlatná na Ostrove,                                                                 Komárno,  

 

 

--------------------------------------                                        ---------------------------------------- 

           objednávateľ                                                                          prevádzkovateľ 

          pečiatka, podpis                                                                     pečiatka, podpis 


