
Z M L U V A    
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Katastrálny úrad v Bratislave 
  Chlumeckého 2,  821 03  Bratislava II. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Oľga Stuparinová - prednostka  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

č.účtu :   7000063521/8180 

IČO:  36 071 072 

DIČ:  2021606290 
   (ďalej len „ objednávateľ „ ) 

a 
Vykonávateľ:   Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. 

  Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava 2, zapísaný v obchodnom registri 

  na Okresnom súde Bratislava I oddiel : Sa, vloţka č. 2890/B 

bankové spojenie :   TATRA BANKA 

číslo  účtu :   2625705069/1100    

IČO:   35 828 064 

IČ pre DPH:  SK 2020247328  

Zastúpený:  Mgr. Attila Horváth -  predseda predstavenstva a.s. 

              František Németh - člen predstavenstva  a.s.  
    (ďalej len „vykonávateľ “) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

1/ Predmetom zmluvy je čistenie parkoviska a príjazdových komunikácií pre 

objednávateľa pred administratívnou budovou sídla Správy katastra  pre hl. m. SR  

Ružová dolina 27. 

 

Čl. III 

Cena za služby 
 

1/ Cena za činnosť podľa tejto zmluvy bola určená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

vzájomnou dohodou zmluvných strán.    

         Cena podľa jednotlivých druhov sluţieb je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

2/ Zmluvné strany sa dohodli na tom, ţe objednávateľ poukáţe na účet vykonávateľa 

platbu za obdobie kalendárneho mesiaca najneskôr do 7 dní od doručenia faktúry 

vystavenej vykonávateľom. 

 

3/ Ak objednávateľ sa dostane do omeškania so splnením peňaţného záväzku uvedeného 

v čl. III v bode 2 tejto zmluvy je povinný podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka 

zaplatiť vykonávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlţnej sumy za kaţdý deň 

omeškania. 

 

 

 

 

 



         2. 

 

Čl. IV 

Doba trvania a zánik zmluvy 

 

1/ Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.12.2011 do 31.03.2012. 
 

2/ Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá alebo pred uplynutím doby 

písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1/ Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť vykonávateľovi predmetný priestor, aby mohol 

nerušene a kvalitne zabezpečiť dohodnuté sluţby. 
 

2/  Vykonávateľ zabezpečí počas zimnej sluţby skončenie činnosti do 7.00 hod., pričom 

samotný výkon činnosti v konkrétnom prípade bude odsúhlasený vţdy spôsobom: 

 dispečing nahlási, zistí potrebu ( poţiadavku ) na vykonanie činnosti telefonicky  

 u pracovníka  objednávateľa   p. Jána Funcíka,  tel.č.  0910 112 404, ktorý potrebu 

čistenia potvrdí. 
 

3/ Pre prípad, ţe sa kontakt v zmysle bodu 2 tohto článku preukázateľne nepodarí, platí 

 domnienka potvrdenia čistenia parkoviska. 
 

4/ Vykonávateľ je povinný po kaţdom vykonaní činnosti v zmysle tejto zmluvy dať si 

 potvrdiť výkaz činnosti povereným zamestnancom na Správe katastra pre hlavné mesto 

 SR Bratislavu. 
 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Zmluvné strany môţu meniť obsah tejto zmluvy len písomnými dodatkami k tejto 

zmluve podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 
 

2/ Zmluvné strany prehlasujú, ţe si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 
 

3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých si kaţdá zmluvná strana ponechá 

jeden rovnopis. 
 

4/ Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán. 

 

Príloha č. 1: Dohoda o cene. 

 



 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.,Mlynské luhy č.19 ,821 05 Bratislava 

      

P r í l o h a   č. 1 

DOHODA O CENE 
zimná služba 2011 / 2012 

 

Objednávateľ:  Katastrálny úrad v Bratislave 

         Chlumeckého 2,  821 03  Bratislava II. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Oľga Stuparinová - prednostka  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

č.účtu :   7000063521/8180 

IČO:  36 071 072 

DIČ:  2021606290 

                                                              /ďalej len „objednávateľ“/  
 

Vykonávateľ:    Ružinovský podnik verejno – prospešných služieb, a.s. 

 Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava 2, zapísaný v obchodnom registri 

na Okresnom súde Bratislava I, oddiel : Sa, vloţka č. 2890/B 

bankové spojenie :   TATRA BANKA 

číslo  účtu :   2625705069/1100    

IČO:   35 828 064 

IČ pre DPH:  SK 2020247328  

Zastúpení:                  Mgr. Attila Horváth, predseda predstavenstva a.s. 

  František Németh, člen predstavenstva a.s. 

     /ďalej len „vykonávateľ „ / 

 

Predmet dohody: PRÁCE ZIMNEJ SLUŢBY 
 

Cena: Vykonávateľ a objednávateľ sa dohodli, ţe pri fakturácii budú pouţívať ceny podľa vlastnej  

            kalkulácie za : 
          

M26 s radlicou a sypačom         Pohotovosť     

fyzická v deň zásahu   45,88  € / deň         

Pri zásahu: 

 

Výkon                                         km celkom                                   1,92  € /  km      
 

- pluhovanie                                celk.doba pouţ.     3,21  € / 15 min.  
 

- posyp                                        celk.doba pouţ.                 3,73  € /  15 min.     
 

- ručný pracovník                        celk.doba pouţ.         2,65  € /  15 min.      
           

Ceny posyp. materiálov  

                        chlorid sodný                           152,10 €  /  t 
    

 

Cenová dohoda nadobúda platnosť podpismi zmluvných strán. 

 


