
 
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA ZIMNÚ ÚDRŽBU CHODNÍKOV.  

Č................. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

1.1 Objednávateľ 
Obchodné meno:  Obec Kanianka 
Sídlo:               SNP 583/1, 972 17  Kanianka    
Štatutárny zástupca:   Ing. Ivor Husár – starosta 
Iné poverené osoby:  Ing. Igor Makeš 
Bankové spojenie: 9000151002/5600, PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s. 
IBAN: SK81 5600 0000 0090 0015 1002 
IČO:                00518239  
DIČ:                2021160361  
tel:    046/5400615 
(ďalej len "objednávateľ") 

 

1.2 Poskytovateľ: 

Obchodné meno:   
Sídlo:     
Adresa:    
Štatutárny zástupca:   
Bankové spojenie:  
IBAN:     
IČO:      
DIČ:     
Reg. č. z Obchodného registra:  
Tel.:   
 (ďalej len "Poskytovateľ") 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) za 
nasledovných podmienok.  

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu. Osoby zastupujúce zmluvne strany sú oprávnené v ich 
mene konať' v plnom rozsahu a sú spôsobilé na pravá a povinnosti vyplývajúce z tejto 
zmluvy.  

2.2. Poskytovateľ vykoná pre objednávateľa dielo uvedené v čl. III. tejto zmluvy v rozsahu 
určenom objednávateľom a touto zmluvou. 
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Článok III 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom zmluvy - predmetnou službou zmluvy je odhŕňanie snehu a posyp chodníkov 
posypovým materiálom , ktoré sú v správe obce Kanianka. Zoznam ulíc je uvedený  v prílohe 
č.1.  

3.2      Posypový materiál (štrk) dodá obec Kanianka. 

3.3     Odhŕňanie snehu a posyp chodníkov sa bude realizovať na pokyn starostu, resp. poverenej 
osoby objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 

3.4     Zimná  údržba  chodníkov  bude  vykonávaná  po telefonickej výzve starostu obce alebo ním  

           poverenou  osobou  na  určenom  mieste  do  2  hodín  (  pre  tento  účel  je  nutné , aby bol  
           poskytovateľ  dostihnuteľný ), v prípade  napadnutia  nového  snehu  nad  15 cm  bez  výzvy 
           (konzultačný telefonát od poskytovateľa sa odporúča). 
3.5      Ak  napadne  nový  sneh  – nad  15 cm,  tzn.  ak  začne snežiť  večer, resp. v noci je potrebné 
           vykonať zimnú údržbu v raňajších hodinách najneskôr do 6.00 hod. 
3.6      Poskytovateľ   si  obhliadne   predmetné  chodníky  ešte  pred  napadnutím  snehu, aby   sa 
           Oboznámil  s  možnými  prekážkami  ( priepustmi,  poklopmi, rúrami odvodňovacími žľabmi, 
           ktoré by mohli pri práci prekážať, no nedajú sa odstrániť. 
3.7      Posyp interným materiálom bude  samostatne, iba v prípade poľadovice. 
3.8      Nasadenie konkrétnych mechanizmov na zimnú údržbu si  bude riadiť poskytovateľ tak, aby 
           bol  výkon  služby  po požiadavke zabezpečený bezodkladne, efektívne, a nepredražoval sa. 
           Podpisovanie výkazov sa bude vykonávať na druhý kalendárny deň vždy za predchádzajúci  
           kalendárny deň, kedy sa zimná údržba vykonávala ( v prípade soboty a nedele vždy 
           v pondelok ).   
3.9      Službu je potrebné zabezpečiť tak, aby chodníky boli schodné počas doby od 6.00 do 21.00 
           hod priebežne podľa aktuálneho stavu počasia a požiadaviek obstarávateľa. 
3.10    Služby  je  potrebné  dostatočne  zabezpečiť  technicky  a personálne  tak, aby  chodníky boli 
           schopné prevádzky pre všetky požadované miesta plnenia. 

3.11   Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  určiť  kedy  a  ktoré  chodníky  sa  budú  odhŕňať   
           a posýpať. 
3.12    Poskytovateľ musí zabezpečiť odhŕňanie chodníkov v minimálnej šírke 1m. 
3.13    Najužšia šírka chodníkov je 1 m. 
3.14    Poskytovateľ   služieb  musí   byť  vybavený  technikov ,  ktorá  sa  prispôsobí  šírke 
           chodníkov. 
 
 

 

Článok IV. 

Čas a  miesto plnenia 

4.1 Odhŕňanie snehu a posyp chodníkov bude vykonaný podľa potreby objednávateľa v 
katastrálnom území obce Kanianka na chodníkoch, ktoré sú v správe obce Kanianka. Jedná 
sa o chodníky v celkovom rozsahu cca. 8 km. 

4.2 Plnenie predmetnej služby uvedenej v čl. III. je poskytovateľ povinný vykonávať v termínoch 
od platnosti zmluvy - do 30.4.2019. 

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť: 

a) nasadenie odhŕňacích mechanizmov v počte podľa potreby 
b) posýpanie chodníkov len na základe požiadavky objednávateľa 
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a začne s plnením predmetnej služby vždy do 2 hodín od telefonického objednania 
predmetnej služby alebo zaslania SMS správy zo strany starostu resp. poverenej osoby 
obce, alebo telefonického objednania predmetnej služby inou na to poverenou osobou. 

4.3 Začiatok a ukončenie uvedených činnosti uvedených v čl. IV. bode 4.2 pod písm. a) alebo b) 
poskytovateľ telefonicky oznámi alebo zašle obratom SMS správu zo svojho mobilného čísla 
uvedeného poskytovateľom v hlavičke zmluvy na telefónne číslo, ktoré určí objednávateľ. 

 

Článok V. 

Ceny a platobné podmienky 

5.1 Základná cena za plnenie predmetnej služby sa stanovuje  nasledovne: 

 

- ceny sú stanovené bez DPH 

5.2 Neoddeliteľnou súčasťou faktúr musí byť súpis  vykonaných prác o výkone vyššie uvedenej 
služby podpísaný starostom, resp. ním poverenou osobou. 

5.3       Platiteľ DPH celkovú cenu za predmet zákazky, uvedie: cena bez DPH, sadzba DPH, výška 
DPH a celková cena s DPH za predmet služby v €. 

Poskytovateľ má povinnosť vystaviť faktúru najneskôr do 30 dní od ukončenia služby.  

5.4 Sumu za poskytnutú službu vo faktúre objednávateľ uhradí podľa skutočností v celej výške, 

pričom súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedený dátum,  typ 
poskytnutej služby, zoznam ulíc na ktorých boli realizované práce s uvedením dĺžky 
realizovaných prác podľa jednotlivých ulíc, počet prejazdov, sumár realizovaných prác podľa 
jednotlivých typov služby,  podpis strojníka, nástup na činnosť, ukončenie činnosti v časovom 
vyjadrení, typ stroja a jeho EČ. Potvrdenie o výkone (napr. staska) je neoddeliteľnou 
súčasťou faktúry. 

5.5 Dohodnutý úrok v prípade omeškania  s nástupom poskytovateľa na výkon služby je 1 %  
z fakturovanej čiastky. 

5.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany objednávateľa po termíne jej splatnosti 
môže poskytovateľ požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej časti ceny 
za každý deň omeškania a objednávateľ má povinnosť tento úrok z omeškania spolu s cenou 
uhradiť. 

5.7 V prípade, že jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 1000,-EUR. 

5.8 Podstatným porušením zmluvy zo strany poskytovateľa sa na účely tejto zmluvy rozumie: 
a) poskytovanie nekvalitných služieb, 
b) nedodržanie požadovaného rozsahu alebo kvality služieb, 
c) nedodržanie dohodnutého termínu poskytnutia služby alebo jej časti objednávateľovi 

o viac ako 1 deň, na ktoré bol poskytovatel' upozornený a nezabezpečil okamžitú 
nápravu a ďalej, ak aj napriek opakovaným výzvam poskytovatel' nedodržiava 
podmienky zmluvy ohľadom odstraňovania vád, dodacích lehôt, prípadne porušuje 
iné obojstranne dohodnuté podmienky. 

5.9 Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie najmä neplnenie 
záväzkov v zmysle tejto zmluvy, na ktoré bol objednávateľ písomne upozornený a napriek 
tomu nezabezpečil nápravu. 

Služba MJ Základná cena 

Odhŕňanie a posyp chodníkov m2 .................. EUR 

Odhŕňanie chodníkov m2 .................. EUR 

Posýpanie  m2 ..................EUR 

Pohotovostné a príjazdné mesiac 0,- Eur 
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Článok VI. 

Prevzatie služieb  

6.1 Za kvalitu plnenia predmetnej služby a prípadné škody spôsobené jeho činnosťou 
zodpovedá poskytovateľ. Objednávateľ sa zaväzuje priebežne kontrolovať kvalitu plnenia 
predmetnej služby. 

6.2 Prevzatie služieb potvrdí Objednávateľ podpísaním súpisu  vykonaných prác. 

 

Článok VII. 

Práva a povinnosti objednávateľa  

7.1 Poskytovateľ je povinný dodržiavať legislatívu v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 
a  vykonávať ich kontrolu. Poskytovateľ  zodpovedá za osoby vykonávajúce predmet zmluvy 
v mene Poskytovateľa, za to že dodržiavajú príslušné predpisy pri výkone činností 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a za prípadné škody či sankcie pri plnení predmetu 
zmluvy a to aj v oblasti zamedzenia čiernej práce. 

7.2 Objednávateľ predmetnej služby si vyhradzuje právo kontrolovať plnenie predmetu zmluvy, 
kontrolovať pohyb mechanizmov,  kontrolovať časové a vecné plnenie predmetnej služby - 
odhŕňanie snehu a posyp mechanizmami pre zimnú údržbu chodníkov v správe obce 
Kanianka, podľa zoznamu ulíc uvedených v príl. č.1. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri poskytovaní služby  poskytovateľovi, 
pokiaľ o to písomne požiada. 

 

 

 

Článok VIII. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

8.1 Poskytovateľ  zabezpečí aby mechanizmy, s ktorými bude vykonávané plnenie predmetnej 
služby - odhŕňanie snehu a posyp chodníkov, boli udržiavané v dobrom technickom stave  
počas celej doby plnenia predmetnej služby, aby boli vybavené predpísanými protipožiarnymi 
prostriedkami a pracovníci vybavení ochrannými prostriedkami. Zároveň mechanizmy boli 
pripravené zabezpečiť predmet zmluvy v stanovených termínoch. 

8.2 Poskytovateľ zabezpečí, aby bez súhlasu objednávateľa neboli vykonané práce, ktoré 
objednávateľom neboli nariadené či dohodnuté /čierne jazdy/ alebo aby neboli 
Poskytovateľom nariadené práce úmyselne predlžované. 

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

9.1 Všetky dodatky musia byť vykonané a schválené oboma stranami. Vzťahy neupravené touto 
zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jeden a má platnosť originálu. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 
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9.4 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola 
spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

 

 

 

V Kanianke, dňa ...............................   

 

 

 

 

 
                 Ing. Ivor Husár                                                                 
                  starosta obce                                                                     
        .............................................                ........................................... 

      Za objednávateľa                 Za poskytovateľa 
 
 


