
Správa mestských komunikácií Poprad 
Levočská 3312/37, 058 01 Poprad 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

 
Z m l u v a   o   d i e l o 

 č. 1/2011 
na služby súvisiace s trvalým uskladnení, sute uzavretá podľa par. 536 a   nasledujúcich 
ustanovení Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Správa mestských komunikácií Poprad 
Adresa:   Levočská 3312/37, 058 01 Poprad 
Zastúpená:   Mgr. Peter Fabian, riaditeľ organizácie 
Bank. spoj.:   UniCredit Bank Poprad 
Číslo účtu:   1440354018/1111 
IČO:    00696463 
DIČ    2020665790 
IČ DPH:   neplátca 
Telefón   052/7731526  Fax: 052/7731153 
e-mail:    riaditeľ@smkpp.sk 
osoba zodpovedná rokovať vo veciach 
technických:   Peter Zastko 
 
Skladovateľ:   Poľnohospodárske družstvo Švábovce 
Adresa:   059 12 Švábovce 
Zastúpený:   Ing Radovan Slivka, predseda 
Bank. spoj.:   UniCredit Bank Poprad 
Číslo účtu:   660835602/1111 
IČO:    00 696 803 
DIČ:    2020512912 
IČ DPH:   SK2020512912 
Telefón:   0905491299 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 1. Predmetom zmluvy je uskladnenie cestnej sutiny. Cestnou sutinou sa rozumie 
betón, zemina, kameň a podobný materiál, ktorý vzniká pri opravách ciest a chodníkov 
v meste Poprad. 
 2. Uskladnením sa rozumie prijatie sutiny a umožnenie jeho zloženia a trvalo 
uskladnenia na pozemku patriacom skladovateľovi v areály družstva. Skladovateľ  prehlasuje, 
že má oprávnenie uskladňovať sutinu na tomto pozemku. 
 

Článok III. 



Čas plnenia zmluvy 
 Predmetom zmluvy je uskladnenie sute na roky 2011 – 2012. 
 

Článok IV. 
Cena za uskladnenie 

 1. Cena za uskladnenie je 9,60 € s DPH za tonu sutiny. Predpokladaný ročný objem  
odpadu je cca 1 500 ton. Predpokladaná cena za rok  cca 15 000,00 € s DPH. 
 2. Cena uskladnenia celkom počas trvania zmluvy neprekročí limit zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Článok V. 
Fakturácia a platenie 

1. Podkladom pre úhradu ceny za službu je faktúra, ktorú predloží skladovateľ 
jedenkrát za štvrťrok. 
 2.   Splatnosť faktúry je 14 dní. 
 3. Skladovateľ je povinný viesť a vystavovať objednávateľovi denníky váženia 
a predkladať ich objednávateľovi pri fakturácií. 
 

Článok VI. 
Ostatné ujednania 

 
 1. Dovoz sutiny zabezpečuje objednávateľ na vlastné náklady. Skladovateľ je povinný 
poskytnúť primeranú súčinnosť, najmä sprístupniť skladové miesto na požiadanie 
objednávateľa a viesť denník váženia. 
 
 
 

Článok VII. 
Záverečné ujednania 

 
1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno vyhotovenie. 
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej 
vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
Vo Švábovciach, dňa ...........................   v Poprade, dňa ....................... 
 
 
 
 
..........................................     ............................................... 
  Ing.  Radovan SLIVKA             Mgr. Peter FABIAN 
           predseda              riaditeľ organizácie  


