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Zmluva  
o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 

 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 
 

Poskytovateľ služieb: 

Názov:  AGRODRUŽSTVO Príbelce  
Zastúpené: Milan Parkáni – predseda predstavenstva 
Sídlo:   Dolné Plachtince 226, 991 24 
IČO:   36 031 208 
DIČ:  SK 2020073264 
Banka:  SLSP a.s. Veľký Krtíš 
Číslo účtu: 0390261344/0900 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a  

Objednávateľ služieb: 

Názov:  Obec Príbelce 
Zastúpená:  Ing. Tibor Čierny - starosta obce 
Sídlo:   Príbelce 234, 991 25 
IČO:   00 319 520 
DIČ:  2021243224 
Banka:  VÚB a.s. Veľký Krtíš 
IBAN:  SK05 0200 0000 0000 0242 3402 

(ďalej len „objednávateľ“). 
 
Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 
„zmluva“) 
 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1.1.  Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb zimnej údržby na miestnych 
komunikáciách, odstavných a spevnených plochách (ďalej len „miestne komunikácie“) 
v častiach Horné Príbelce, Dolné Príbelce a Škriavnik, ktoré sú v správe objednávateľa 
v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy a záväzok objednávateľa 
uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu (ďalej len „predmet 
zmluvy“).  

 Celková dĺžka miestnych komunikácií je cca 9,0 km. Grafická špecifikácia úsekov 
miestnych komunikácií je znázornená na prílohe k tejto zmluve (3x A4). 

 
Čl. II. 

Spôsob vykonávania zimnej údržby 

2.1. Zimná údržba miestnych komunikácií sa bude vykonávať v súlade so zákonom č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií bude poskytovateľom zabezpečovaná v rozsahu: 
a) odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v správe objednávateľa po 

predchádzajúcom  odsúhlasení výjazdu s objednávateľom, pričom poskytovateľ je 
povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií vlastným mechanizmom do 6 hodín od 
obdržania pokynu objednávateľa, 
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b) poskytovateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn objednávateľa 
do 60 minút od obdržania pokynu od objednávateľa, 

c) v prípade dlhotrvajúceho sneženia bude poskytovateľ vykonávať odhŕňanie snehu 
z miestnych komunikácií v správe objednávateľa niekoľkokrát, a to po 
predchádzajúcom odsúhlasení jednotlivých výjazdov s objednávateľom, 

d) v prípade intenzívneho sneženia postupovať v odhŕňaní snehu takým spôsobom, 
aby bol čo v najskoršom termíne spriechodnený jeden jazdný pruh v celej obci 
a následne dokončené odhrnutie zvyšného snehu z koruny miestnych komunikácií. 

2.3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú pohotovostnú službu. 
2.4. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa, nástup a ukončenie údržby 

po odsúhlasení evidovať a oznámiť obecnému úradu v Príbelciach. 
2.5. Vo veciach vzájomnej komunikácie pri realizácii predmetu tejto zmluvy je oprávnený 

konať na strane objednávateľa Ing. Tibor Čierny – starosta obce Príbelce (mobilné číslo 
0918 767 225) a na strane poskytovateľa Pavel Červoč – mechanizátor (mobilné číslo 
0905 964 456). 

2.6. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Príbelciach iniciatívne oznamujú starostovi obce 
miesta a úseky, ktoré je nutné vyhrnúť, prípadne opätovne vyhrnúť. 

 
Čl. III. 

Čas plnenia zmluvy 

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. od 25.11.2016 do 31.03.2017. 
  

Čl. IV. 
Výkon služieb 

4.1. Poskytovateľ nastúpi na výkon zimnej údržby na základe telefonického dohovoru 
s objednávateľom v zmysle bodu č. 2.5., prípadne na základe osobného kontaktu. 

4.2. Poskytovateľ je povinný vykonanú zimnú údržbu preukázať vo forme denných 
záznamov o výkone vozidla, ktoré vykonávalo zimnú údržbu v zmysle tejto zmluvy. 
Denné záznamy obsahujú presný časový rozpis činností vozidla a sú potvrdené 
objednávateľom, ktoré za objednávateľa potvrdzuje starosta obce, resp. ním poverený 
zamestnanec obce. 

4.3. V prípade výskytu prekážok pri výkone služieb na miestnych komunikáciách, je 
poskytovateľ povinný upozorniť objednávateľa, aby zabezpečil odstránenie prekážok 
z miestnych komunikácií. 

4.4. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostatočné plnenie predmetu zmluvy, ak nebude 
môcť byť zrealizovaný v stanovenom limite z titulu prekážok na miestnych 
komunikáciách (napr. parkujúce motorové vozidlá). 

 
Čl. V. 

Cena a platobné podmienky  

5.1. Cena za plnenie tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 
 Cena za 1 hodinu výkonu poskytovania služby zimnej údržby – 1 ks traktor s radlicou: 
 -  odstraňovanie snehu pluhovaním -     za 1 hod. 35,- € + DPH. 

5.2. Poskytovateľ je povinný vykonávať službu za rovnakých podmienok bez ohľadu na dni 
pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov. 

5.3. Poskytovateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len 
na čas,  počas ktorého vozidlo aktívne vykonáva odhŕňanie snehu, t.j. nie je oprávnený 
účtovať čas, počas ktorého je vozidlo v pokoji (oprava vozidla, atď.). 

5.4. V prípade, že poskytnuté služby majú nedostatky, objednávateľ oboznámi o týchto 
skutočnostiach poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne tieto nedostatky 
odstrániť a ich odstránenie následne oznámiť objednávateľovi. 

5.5. Súčasťou fakturácie za kalendárny mesiac budú príslušné denné záznamy o výkone 
vozidla, pomocou ktorého poskytovateľ vykonával zimnú údržbu v zmysle tejto zmluvy. 
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5.6. Fakturácia bude poskytovateľom vykonávaná mesačne, pričom faktúra bude vystavená 
do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

5.7. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry poskytovateľa v čase ich splatnosti. 
5.8. Poskytovateľom vystavená faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia a bude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. 
 

Čl. VI. 
Spôsob ukončenia zmluvy 

6.1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 
6.2. 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) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, 
c) odstúpením od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka znení neskorších predpisov. 
6.3. 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. 

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1. 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.  

7.2. 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. 

7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy 
naplnený 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.  

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle obce Príbelce. 

7.5. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení obdrží 
poskytovateľ a objednávateľ služieb a jedno vyhotovenie bude slúžiť na zverejnenie. 

7.6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali. 

 
V Príbelciach, dňa 23.11.2016  
 
Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 
 
 
....................................................    ................................................ 
    I n g .  T i b o r  Č i e r n y       M i l a n  P a r k á n i            
               starosta obce                                                              predseda predstavenstva 
 
Príloha:    Grafická príloha, na ktorej sú vyznačené úseky miestnych komunikácií, ktoré sú  
                  predmetom zimnej údržby. 


