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ZMLUVA O DIELO 

I. Zmluvné strany 

l. Objednávateľ 

Názov: A TALIAN SK. s.r.o. 
Sídlo: Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 
číslo 23007/B 
Zastúpená: 

Telefón: 
Fax: 
IČO: 
lČ DPH: 
Bankové spojenie: 

v 

Císlo účtu: 

~ 

(Dalej len "objednávate l"') 

2. Dodáva1eľ 

Názov: 
Sídlo: 

Zastúpená: 

Telefón: 
Fax: 
lČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

~ 

(Dalej len "dodávatel'") 

II. Predmet zmluvy 

Marián Čarnoký- konatel' spoločnosti 

36040801 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Mestský úrad, ul. l. m~ja 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
Ing. Jozefom Grapom- primátorom mesta 

041 /4385250 
041/4385240 
0031407~ 

2020553073 
' VUB Krásno nad Kysucou 

10925322/0200 

Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je: 

Výkon zimnej údržby vonkajších plôch nachádzajúcich sa v rámci areálu SM TESCO Krásno 
nad Kysucou. Jednotlivé rozmery plôch sú zakotvené v Prílohe č. l , ktorá je nedeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 
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III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. DodiÍvateľ sa zaväzuje: 

Ll Vykonávať zimnú údržbu plôch podľa pokynov objednávateľa, začínajúc dňom 

napadnutia snehovej pokrývky alebo pri vzniku poľadovice a následne "'Ykonať 

odhrnutie a posyp plôch pre schodnosť a zjazdnosť plôch. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.1 Kontrolovať priebeh vykonávaných prác v súčinnosti s dodávateľom a písomne 

upozorňovať na zistené nedostatky či závady a v určenej lehote žiadať ich 

odstránenie čí nápravu. 
2.2 V prípade zistených nedostatkov a na základe písomného upozornenia obsahujúceho 

termín odstránenia týchto nedostatkov. má objednávate!' právo po uplynutí 

stanovenej doby účtovať zmluvnú pokutu podľa čl. V bodu 7 tejto zmluvy. 

V prípade opakovaného nesplnenia predmetu zmluvy. po dvoch písomných 

upozorneniach, má objednávateľ právo s okamžitou účinnosťou odstúpiť od zmluvy. 

Odstúpenie je účinné dňom uvedeným v písomnom oznámení objednávateľa 

o odstúpení od tejto zmluvy. 
2.3 V prípade úrazu zákazníka supermarketu TESCO počas otváracích hodín. dodávateľ 

nezodpovedá za úraz na parkovisku v prípade, ak bol zásah zimnej údržby vykonaný 

v súlade s čl. V. bod 5. 
2.4 Počas trvania zimnej sezóny je zákaz parkovania aut na parkovisku supermarketu 

TESCO mimo otváracích hodín z dôvodu údržby parkoviska dodávateľom. 

IV. Spôsob vykonávania zimnej údržby 

l. Zimnú údržbu bude dodávateľ vykonávať podľa zimného operačného plánu 

vypracovaného dodávateľom v súčinnosti s objednávatel'om. Práce sa budú vykonávať na 

plochách patriacich SM TESCO Krásno nad Kysucou ) ktorých rozmery sú presne 

uvedené v Prílohe č. l tejto zmluvy. 

2. Práce v rámci zimnej údržby bude dodávateľ vykonávať následovnými spôsobmi: 

• odhŕňanie snehu vozidlom s radlicou 

• strojové odhŕňanie snehu s jeho následným odvozom na miesto upresnené 

objednávateľom 

• posyp soľou alebo inertným materiálom (posypový materiál bude dodan}' 

objednávateľom. alebo po obojstrannej dohode môže byť dodaný dodávateľom) 

• v prípade potreby a po dohode s objednávateľom poskytne dodávateľ ďalšiu 

techniku na výkon zimnej údržby. čo bude vždy formou písomnej objednávky 

objednávateľa a cena práce dohodnutá osobitne. 



v V. Miesto a doba plnenia 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od r -J12 do 31.3.2012. 

2. Miesto plnenia zmluvy je areál SM TESCO Krásno nad Kysucou. 
3. Objednávateľ má právo odstúpenie od zmluvy podľa čl. III ods. 2.2. 
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo na odôvodnené prerušenie všetkých prác vypJý"\'ajúcich 

z tejto zmluvy. a to v prípade nedodržania platobných podmienok stanovených v čl. VIU 
ods.2 tejto zmluvy objednávateľom. 

S. Dodávateľ sa zaväzuje začať práce na zimnej údržbe: 

pri snežení - do 60 minút od telefonického nahlásenia povereného pracovníka 
objednávateľa 

pri tvorbe poľadovice - do 60 minút od telefonického oznámenia povereným 
pracovníkom objednávateľa, 

(časové limity sú platné pre pracovné dni, dni pracovného voľna a sviatky) 

6. Dodávateľ sa zaväzuje ukončiť práce na zimnej údržbe do 24 hodín po ukončení spádu 
snehu a bude postupovať v zmysle určených priorít. V prípade dlhotrvajúceho sneženia 
budú práce uskutočňované priebežne /podl'a podmienok upresnených objednávateľom/. 

7. Ak dodávate!' neuskutoční práce v lehote uvedenej v ods. V ./5 a V ./6. je objednávateľ 
oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške € 330. 

8. K uplatneniu zľavy podľa predošlého odseku dôjde po obojstrannom preverení 
skutočnosti za účasti oboch zmluvných strán. Prípadným nesúhlasným stanoviskom 
dodávateľa však nie je objednávate!' viazaný. 

VI. Výkon prác 

l . Dodávateľ sa zaväzuje viesť denník prác. v ktorom bude denne zaznamenaná činnosť 
zimnej údržby. Záznamy budú bezodkladne /denne - vždy po skončeni vykonávaných 
prác/ odovzdávané splnomocnenému zástupcovi objednávateľa, ktorý svojim podpisom 

preberie vykonané práce. 
2. Kópie záznamu o vykonaných prácach za príslušný mesiac budú podkladom k fakturácii. 
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Vll. Cena diela 

, 
Učastníci sa dohodli na cenách za jednotlivé úkony zimnej údržby snehu stanovených 

hodinovou sadzbou následovne: 

l. Odhŕňanie snehu vozidlom s radlicou a s posypom 

2. Posyp snehu 
3. Vozidlo na nakladanie snehu 
4. Nákladné auto na odvoz snehu 
5. Ručné práce 
6. Posypová soľ 
Cenv sú uvedené bez DPH . 
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VIII. Platobné podmienky 

26,55.-€ l hod. 
26.55.-€ l hod. 
26,55- € l hod. 
26,00.- € l hod. 

5,0.0..- € l hod. 
132, 78.-ltona 

l. Fakturácia prác bude vykonávaná vždy mesačne, po potvrdení vykonaných prác. 

najneskôr do 6. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Prílohou k faktúre bude 

kópia denníka vykonaných prác za príslušný mesiac vždy podpísaná a opečiatkovaná 

osobou zodpovednou za prebratie vykonaných prác v príslušnom SM TESCO 

Krásno nad Kysucou .. 
2. Splatnosť faktúry sa stanovuje na 14 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Za 

termín úhrady sa považuje deň odpísania fmančných prostriedkov z účtu objednávateľa 

v peňažnom ústave. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej 

lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% 

z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

IX. Súčinnosť objednávatel'a a dodávateľa 

l. Na vznášanie pripomienok v otázkach plnenie predmetu zmluvy 

organizačných pokynov sa za obidve strany zmocňujú tieto osoby. 

-za objednávatel'a AT ALlAN SK. s.r.o. - Ján Andrisík 

- za dodávate)' Mestský úrad - Jaroslav Pagáč 0917529045 

X. Ostatné ustanovenia 

a k vvdávaniu 
~ 

l. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vjazd ako aj prejazd všetkých plôch, aby bolo 

možné zimnú údržbu vykonávať. 
2. Ak objednávateľovi vznikne povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku činnosti 

spôsobenej dodávatel'om pri výkone zimnej údržby tretím osobám, je dodávateľ 

povinný náklady spojené s náhradou škody v plnom rozsahu zaplatiť objednávateľovi. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonávať len na základe súhlasu oboch 

zmluvných strán a to písomným dodatkom zmluvy. 



4. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákmmíka. Občianskeho zákonníka ako aj ostatnými príslušnými 

právnymi predpismi. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jeden. 
6. Obidve zmluvné strany vyhlasujú. že si túto zmluvu riadne prečítali, že bola podpísaná 

-po jej vzájomnom prejednaní a prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, že rozumejú jej obsahu a na dôkaz súhlasu s vyššie 

uvedeným textom pripájajú svoje podpisy. 

BRA TISLA V A, ... i.~: .. ~:1: .~.~ :~ ~ ...... .. 

OBJEDNÁVATEĽ 

A TALIAN SK s.r.o. 
.. •• 

,.._AT ALlA 
Mlynské Nivy 61 
821 05 Bratislava 
ltO: 36040801 
IC DPH: 

AT ALlAN SK. s.r.o . .. 
Marián Carnoký 

Krásno nad Kysucou , . . . . . . . ..... .. ................ . 

DODÁVATEĽ 
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