Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo :
Štatutárny orgán :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu v tvare IBAN:

Obec Predajná
Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
00313751
Prima banka Slovensko, a.s.
SK41 5600 0000 0020 00710001
/ďalej len ako „objednávateľ“/

Dodávateľ:
Trvale bytom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

Ján Hôrčik
Jasenie 34, 976 75 Jasenie
44089031
1079428075
SLSP a.s.
0900 0000 0003 0455 0458
/ďalej len ako „dodávateľ“ a spolu s objednávateľom
ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“/

Čl. I. Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať zimnú údržbu a
čistenie obce Predajná v súlade cenovou ponukou, ktorú dodávateľ predložil
objednávateľovi v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zimnou údržbou obce sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
a) odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a to mechanicky
(traktorom s pluhom) podľa Prílohy č.1,
b) posýpanie komunikácií inertným materiálom mechanicky tak, aby bola zabezpečená
ich bezpečná schodnosť a zjazdnosť, ak si to objednávateľ samostatne objedná,
c) včasný a operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia ,
d) zabezpečenie nepretržitej pohotovosti 24 hodín v mesiacoch: december, január,
február, marec.
3. Služby uvedené v predchádzajúcom odseku bude dodávateľ realizovať svojimi
mechanizmami s tým, že použitie mechanizmov a iných prostriedkov je súčasťou už
dojednanej ceny za predmet zmluvy (časť IV. tejto Zmluvy) a samostatne nebude
účtovaný

4. Dodávateľ je povinný na základe objednávky Objednávateľa vykonať aj iné práce
súvisiace so zimnou údržbou a čistením obce, než sú uvedené v tejto Zmluve.
5. Dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady dostatočné množstvo posypového materiálu
a uskladní ho na dohodnutom mieste.
6. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať údržbu komunikácií a verejných priestranstiev
hospodárne, racionálne a v logickej nadväznosti čistenia priestorov od snehu a ľadu
podľa náročnosti, dostupnosti a bezpečnosti prejazdu a to tak, aby komunikácie
a verejné priestranstvá boli odhrnuté v čase rannej špičky od cca 5,00 hod do 7,00 hod.,
resp. podľa aktuálnosti stavu miestnych komunikácií.
7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať údržbu miestnych komunikácií a priestranstiev podľa
zmluvy a súčasne sa zaväzuje nevykonávať údržbu súkromných ciest a priestranstiev na
náklady objednávateľa a ani v čase vyhradenom pre údržbu komunikácií a priestranstiev
objednávateľa.
8. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať denne /a
to aj mimoriadne/, pričom o výsledku kontroly a o prípadných nedostatkoch bude
informovať dodávateľa.
Čl. II. Čas plnenia
1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy v období od 1.12.2021 do
31.3.2022 a od 15.11.2022 do 31.3.2023.
2. Dodávateľ zabezpečuje operatívny dispečing pracujúci 24 hodín a 7 dní v týždni počas
celej zimnej sezóny, ktorý zabezpečuje neustály dohľad nad výkonom zimnej údržby a
teda nad potrebou zásahu Dodávateľa so začatím prác.
3. Zimnú údržbu bude dodávateľ vykonávať samostatne. Zmluvné strany dohodli, že
Dodávateľ je vždy povinný začať vykonanie prác po nasnežení 7cm snehu.

Čl. III. Doba platnosti zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.12.2021 do 31.3.2023
2. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu, a to aj bez udania dôvodu v
trojmesačnej výpovednej lehote. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej
zmluvnej strane. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.
3. Každá zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť pre hrubé porušenie ustanovení tejto
zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Dňom
doručenia odstúpenia zmluvný vzťah zaniká.

Čl. IV. Cena a fakturácia
1. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiaden preddavok. Dodávateľ predloží faktúru za
skutočne odvedené práce so súpisom vykonaných prác, ktorý je neoddeliteľnou prílohou
faktúry. Dodávateľ bude fakturovať výkony zimnej údržby faktúrou, ktorá musí
obsahovať náležitosti daňového dokladu.
2. Dodávateľ je povinný fakturovať výkony zimnej údržby samostatne v mesačných
fakturačných obdobiach. Ku faktúre je povinný priložiť súpis rozsahu vykonaných prác.
3. Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na
čas, počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp
komunikácií, alebo zároveň odhŕňanie snehu a posyp komunikácií.
4. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších
predpisov. Považuje sa za cenu maximálne platnú počas doby trvania tejto zmluvy.
5. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu podľa cenovej ponuky, ktorá
bola predložená v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre čistenie obecných komunikácií
podľa nasledovného rozpisu:
5.1.

Cena za 24 hod pohotovosť:
0,67 € s DPH/hod (0,56 €/bez DPH/hod) max 16,13 € s DPH/deň

5.2.

Cena za odhrnutie snehu na miestnych komunikáciách:
42 € s DPH/hod (35 €/bez DPH/hod)

5.3.

Cena za posyp miestnych komunikácií vrátane posypového materiálu:
118,80 € s DPH/hod (99 €/bez DPH/hod)

6. Takto stanovená cena zohľadňuje všetky náklady Dodávateľa s poskytovaním prác a
služieb v zmysle tejto Zmluvy. Počet jednotiek je určený ako predpokladaný, dodávateľ
bude fakturovať podľa skutočne vykonanej práce.
7. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Čl. V. Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými a spôsobilými strojovými zariadeniami a
personálom na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.
2. V prípade, ak napriek vyhláseniu uvedenému v odseku I tohto článku budú mať
poskytované služby vady čo do množstva a kvality, je objednávateľ povinný tieto vady
bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť dodávateľovi. V tomto prípade je
dodávateľ povinný bezodkladne, najneskôr však do dvoch hodín, na svoje náklady vady
odstrániť a podať o tom správu objednávateľovi.

3. Dodávateľ je povinný od dňa podpisu tejto zmluvy viesť denník vykonaných služieb, a to
v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby
bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu denníka
vykonaných služieb odoberá objednávateľ.
4. Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce
na určenom mieste do 1,5 hodiny (pre tento účel je nutné, aby bol dodávateľ
dostihnuteľný), v prípade napadnutia nového snehu nad 10 cm bez výzvy starostu obce
(konzultačný telefonát od dodávateľa sa odporúča).
5. Zimnú údržbu je potrebné vykonať v raňajších hodinách najneskôr do 05.00 hod. (to
platí, ak napadne nový sneh - nad 7 cm, tzn. ak začne snežiť večer, resp. silno v noci).
6. Začiatok (okrem skorých ranných hodín) i skončenie výkonu zimnej údržby je
vykonávateľ povinný telefonicky alebo zaslaním sms-správy nahlásiť starostovi obce,
ktorý o výkone zimnej údržby bude viesť kontrolnú evidenciu.
7. Zimná údržba bude vykonávaná strojom (traktorom) tak, že umožní prejazdnosť
miestnych komunikácií v celej šírke jej povrchovej asfaltovej úpravy.
8. Posyp inertným materiálom bude požadovaný samostatne, iba v prípade poľadovice na
základe ústnej, resp. telefonickej samostatnej objednávky.
9. Nasadenie konkrétnych mechanizmov na údržbu si bude riadiť dodávateľ tak, aby bol
výkon služby po požiadavke zabezpečený bezodkladne, efektívne a nepredražoval sa.
Čl. VI. Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ je povinný vykonávať práce odborne a na vlastnú zodpovednosť.
2. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené užívateľom ciest pri nehodách, ktorých
príčinou boli závady zjazdnosti spôsobené nedostatočný odhrnutím snehu. Len v
prípadoch, keď dodávateľ preukáže, že nebolo v jeho možnostiach tieto odstrániť, ani na
nepredpísaným spôsobom upozorniť, môže sa dodávateľ zbaviť zodpovednosti za
škodu.
Čl. VII. Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ koordinuje práce na zimnej údržbe ciest a to obzvlášť pri kalamitných
situáciách.
Čl. VIII. Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy , práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou ako i nároky
zmluvných strán z tejto zmluvy vzniknuté, sa riadia ustanoveniami § 269 a nasl.
Obchodného zákonníka , ako i príslušnými všeobecnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

2. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka
sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné.
3. V prípade, že táto zmluva zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné výlučne vo forme písomných dodatkov
podpísanými oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom Objednávateľ dostane jedno
vyhotovenie a Dodávateľ jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné Strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni apo uvážení.
Rovnako vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sú uzrozumení a na znak súhlasu zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.

V Predajnej, dňa ............................
Za objednávateľa:

............................................................
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

Za dodávateľa:

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

