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DOHODA 

o zimnej údržbe miestnych komunikácií 
 

uzavretá medzi týmito účastníkmi 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Mlynky 
so sídlom:  Prostredný Hámor 324, 053 76  Mlynky 

v zastúpení:   Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

IČO:   00329371 

DIČ:   2020717787 

bankové spojenie:  SK38 5600 0000 0034 4325 7001 

tel. kontakt:   053/44 932 09, 0903 634 722 

e-mail:   starosta@mlynky.sk  

 

a 

 

Dodávateľ:                AUTO VICTOR, s.r.o. 

so sídlom:             SNP 178/67, 059 18  Spišské Bystré 

v zastúpení:                Erik Lajoš 

IČO:    47819120 

DIČ, IČ DPH:  2024111727, SK2024111727   

bankové spojenie:      SK02 7500 0000 0040 2028 9655 

tel. kontakt:  0911 357 221, 0911 357 224 

e-mail:   eriklajos1@gmail.com, autovictor1@gmail.com 

 

 

Čl. I. 

 

Dodávateľ prác sa zaväzuje v zimnom období starať o čistenie miestnych komunikácií od snehu,               

patriacich do správy Obecného úradu v Mlynkoch tak, aby komunikácie boli prejazdné pre 

integrovaný záchranný systém a autobus.  

 

 

Čl. II. 

Rozsah prác 

 

Miestne komunikácie 

Palcmanská Maša 

Biele Vody – od mostíka pod Reedukačným centrom k bytovkám až po križovatku pri p. Kuľbakovej 

a prístupová cesta za školskou jedálňou 

Prostredný Hámor – cesty na Kolónii, cesta do Dolky, cesta na Pece 

Cesta Rakovec až Sykavka 

Mlynky – stará cesta, cesta k p. Liptákovi a bývalej materskej škôlke 

Havrania Dolina až po p. Ogurčáka 

Parkoviská pred a za obecným úradom, parkovisko pred Kultúrnym domom a pred záchranármi 
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Čl. III. 

Odmena za prácu 

 

Objednávateľ poskytne dodávateľovi za každú odpracovanú hodinu pri čistení miestnych komunikácií 

sumu: 45 EUR bez DPH. 

Dodávateľ je povinný viesť záznam (záznam o prevádzke) o odpracovaných hodinách na miestnych 

komunikáciách. 

 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1.12.2021 do 31.3.2022. 

Účastníci tejto dohody prehlasujú, že dohoda bola spísaná na základe dobrovoľnosti, je prejavom ich 

vôle, spísaná bez akéhokoľvek nátlaku, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

V Mlynkoch dňa 01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ        Dodávateľ  

Obec Mlynky        AUTO VICTOR, s.r.o. 

v zast. Ing. Iveta Geletková,      v zast. Erik Lajoš 

starostka obce                                                                                    konateľ 


