
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

 

 

Objednávateľ: Obec Čerín 

                        Čerín č.11, 974 01 Banská Bystrica 

                        zastúpená Pavlom Kmeťom, starostom obce 

                        Bankové spojenie: Prima banka, Slovensko, a.s., Banská Bystrica   

                        Číslo účtu: 1398325001/5600, IBAN: SK66 5600 0000 0013 9832 5001 

                        IČO: 00313335 

                        DIČ: 2021115767 

                        (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

 

Zhotoviteľ:    Jozef Suja - SHR 

           Čačín 41 

           974 01 Banská Bystrica        

           IČO: 41677897  

            

                      (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať pre objednávateľa zjazdnosť miestnych komunikácií 

v dĺžke 4,5 km na území obce Čerín, a to včasným pluhovaním miestnych komunikácií za 

účelom odstraňovania snehu v zimnom období roku 2021/2022. 

 

2) Objednávateľ sa zaväzuje za  udržiavanie miestnych komunikácií v zimnom období v 

zjazdnom stave zaplatiť zhotoviteľovi cenu 30 € za jednu hodinu vykonaných prác a  

paušálny poplatok za pohotovosť mesačne 300 €. 

 

Článok II. 

Miesto plnenia 

 

1) Zhotoviteľ bude udržiavať zjazdnosť miestnych komunikácií v katastrálnom území 

Čerín a katastrálnom  území Čačín. 

 

2) Zoznam miestnych komunikácii obce Čerín tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

3) Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu stavu zjazdnosti miestnych 

komunikácií a po výkone prác podpísať výkon prác.  

 

 



Článok III. 

Čas plnenia 

 

     Zhotoviteľ zabezpečí pluhovaním zimnú údržbu miestnych komunikácii obce Čerín za 

účelom zabezpečenia zjazdnosti miestnych komunikácií v čase sneženia v zimnom období 

roku 2021/2022  a to od  10.12.2021. do 15.3. 2022. 

  

Článok IV. 

Zodpovednosť za škodu 

 

1) Zhotoviteľ, zodpovedá objednávateľovi za všetky škody ním spôsobené na miestnych 

komunikáciách a na majetku fyzických a právnických osôb. 

 

2) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené v dôsledku nezabezpečenia  

zjazdnosti miestnych komunikácií obce Čerín. 

 

 

Článok V. 

Platenie ceny 

 

     Za udržiavanie miestnych komunikácií objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu do 14 dní 

po doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ. 

  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluvu možno zmeniť, alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody 

zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

2) Zmluvné strany zmluvu riadne prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

podpísali.  

 

3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

 

 

 

V Čeríne, 09.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

            .............................................                                       ............................................... 

                       objednávateľ                                                                  zhotoviteľ 

                       starosta obce                                              



Príloha č. 1 

 

 

Zoznam miestnych komunikácii  v obci Čerín 
 

 

Miestne komunikácie katastrálne územie Čerín: 

• smer bytovka súp.č.96 

• ulice za obecným úradom 

• pri obecnom úrade 

• vo dvore obecného úradu 

• do cintorína 

• ulica za potokom od súp.č.10  po súp.č.76 

• pod kostolom 

• pred Materskou škôlkou súp .č. 57 

• do Pálenice 

• Potraviny Marta Muchová 

• bytovka súp.č.61 

• Kultúrnym dom v Čeríne - okolie 

• Záhradkárska osada Kopanica / len na požiadanie/ 

Miestne komunikácie katastrálne územie Čačín: 

• potraviny 

• do Kúta 

• bytovka súp.č.48 

• priemyselná zóna družstvo 
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