Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Objednávateľ
so sídlom
štatutárny zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC
Tel.:
(ďalej len „objednávateľ“)

: Obec Pravenec
: Pravenec 208, 972 16 Pravenec
: Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce
: 318434
: 2021162803
:
:
:
:
: 046/5441122

Zhotoviteľ
so sídlom
zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC
Tel.:
(ďalej len „poskytovateľ“)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb zimnej údržby na miestnych
komunikáciách v obci Pravenec, ktoré sú v správe objednávateľa.
Článok II.
Spôsob vykonávania zimnej údržby
1. Zimná údržba zahŕňa odstraňovanie (odhŕňanie) snehu z miestnych komunikácií a posyp
miestnych komunikácií inertným materiálom.
2. Odstraňovanie (odhŕňanie) snehu z miestnych komunikácií bude poskytovateľom
zabezpečované v rozsahu:
a) poskytovateľ je povinný nastúpiť na odstraňovanie (odhŕňanie) snehu v prípade, že
napadne viac ako 8 cm snehu, príp. na základe telefonickej objednávky zástupcu
objednávateľa

b) miestne komunikácie musia byť upravené tak, aby boli prejazdné v celej šírke telesa
cesty
c) miestne komunikácie musia byť rozhrnuté do 5.00 hod. ráno.
3. Posyp miestnych komunikácií inertným materiálom bude poskytovateľom zabezpečované
v rozsahu:
a) posyp miestnych komunikácií inertným materiálom bude objednaný na základe
telefonickej objednávky zástupcu objednávateľa
b) nástup mechanizmu na posyp miestnych komunikácií musí byť zabezpečený do 1
hodiny od zadania telefonickej objednávky, prípadne podľa dohody.
4. Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní zimnej údržby zabezpečiť nepretržitú
pohotovostnú službu, t.j. 24 hodín denne počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov
a dní pracovného pokoja.
Článok III.
Čas plnenia zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobru určitú, t.j. od 1.11.2015 do 31.3.2016.
Článok IV.
Výkon služieb
1. Poskytovateľ nastúpi na výkon zimnej údržby v prípade odstraňovania (odhŕňania) snehu
za podmienok uvedených v čl. II bod 2 písm. a) a v prípade posypu miestnych
komunikácií inertným materiálom na základe telefonického dohovoru so zástupcom
objednávateľa.
2. Poskytovateľ je povinný vykonanú zimnú údržbu preukázať vo forme denných záznamov
(ďalej len „výkaz o vykonanej zimnej údržbe).
3. Výkaz o vykonanej zimnej údržbe je poskytovateľ povinný predložiť na odsúhlasenie
zástupcovi objednávateľa, a to vždy na nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom bola
zimná údržba vykonaná. V prípade sobôt, nedieľ a sviatkov v najbližší pracovný deň.
Článok V.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za plnenie tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
a) cena za hodinu výkonu poskytovania služby zimnej údržby – odstraňovanie snehu:
................. eur s DPH
b) cena za hodinu výkonu poskytovania služby zimnej údržby – posyp inertným
materiálom: ..................... eur s DPH
c) cena za pohotovosť za jeden mesiac: ........................ eur s DPH.
Poskytovateľ je/nie je platiteľom DPH.
2. Poskytovateľ je povinný vykonávať službu za rovnakých cenových podmienok bez
ohľadu na dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov.
3. Poskytovateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na
čas, počas ktorého vozidlo aktívne vykonáva odstraňovanie snehu a posyp inertným
materiálom, t.j. nie je oprávnený účtovať čas, počas ktorého je vozidlo v pokoji (oprava
vozidla, atď.)
4. Súčasťou fakturácie za kalendárny mesiac budú príslušné výkazy o vykonanej zimnej
údržbe odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5. Fakturácia bude poskytovateľom vykonávaná mesačne, pričom faktúra bude vystavená do
10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry poskytovateľa v čase ich splatnosti.
7. Poskytovateľom vystavená faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenie a bude
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov.
Článok VI.
Zodpovednosť za škody
1. Za škody spôsobené na majetku tretích osôb vzniknuté pri vykonávaní zimnej údržby
podľa tejto zmluvy zodpovedá poskytovateľ.
VII.
Spôsoby ukončenia zmluvy
1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú
bola uzavretá:
a) písomnou dohodou zmluvných strán k stanovenému dátumu, ak tento nebude
v dohode uvedený platí, že zmluva sa ukončí dňom podpisu dohody oboma
zmluvnými stranami
b) odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Výpovedná doba je vzájomne dohodnutá na jeden kalendárny mesiac a počíta sa od
prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď musí mať písomnú
formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa
budú riadiť ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú
vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený
v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania
vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu
predmetu zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj
poskytovateľ služieb dostanú po jednom rovnopise.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.
V Pravenci, dňa ........................

V Pravenci, dňa .......................

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

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

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

