
Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby  

v sezóne 2021/2022 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:                               Obec Brvnište 

    Obecný úrad č. 390 

    018 12  Brvnište 

    Zastúpená: Ing.  Dagmar Mikudíkovou, starostkou obce 

    IČO: 00317101 

    DIČ: 2020684644 

                                                         Bank. spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.,  

Číslo účtu: SK78 5600 0000 0028 3332 6004 

 

Dodávateľ:   Jozef Šištík 

    018 12  Brvnište 395 

    IČO:  44 833 652 

    DIČ:  1077749838 

    Bank. spojenie: mBank.SK  

Číslo účtu:  SK60 8360 5207 0042 0582 8299 

 

I. Predmet  zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie zimnej údržby chodníkov v obci (okrem chodníkov: Chodník horný 

koniec Novostavba, Chodník Santus-Jágrik, Chodník pri 10bj dolný koniec) a ťažko prejazdných miest 

a ulíc UNC strojom,  ktorý je vo vlastníctve dodávateľa a bude parkovať v mieste bydliska dodávateľa. 

Zimná údržba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť /schodnosť/ 

cestných komunikácií /verejných plôch/ v zimnom období, t.j. odstraňovanie nedostatkov v zjazdnosti 

/schodnosti/ spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. 

Zjazdnosťou sa rozumie stav komunikácií, ktorý dovoľuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových 

vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu komunikácií, poveternostným 

podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať. 

Schodnosťou komunikácií určených pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje 

bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam ďalším 

okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať. 

 



II. Účel zmluvy 

Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť údržbu chodníkov a zjazdnosť pozemných komunikácií, ulíc 

a prípadne parkovísk pre dopravné prostriedky. Dodávateľ bude zabezpečovať činnosti, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy v územnom obvode obce Brvnište. 

Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí: 

a/ v čase od 7,00 do 15,30 hod. v pracovných dňoch nástup pracovníka so strojom na výkon práce na 

základe telefonického vyzvania do 30 min. od výzvy 

b/ v čase od 15,30 do 7,00 hod. v pracovných dňoch a počas dní pracovného pokoja /24 hod./ nástup 

pracovníka so strojom na výkon práce na základe telefonického vyzvania do 30 min. od výzvy 

c/ dodávateľ služieb počas výkonu služby je povinný nahlásiť objednávateľovi informácie o dopravných 

nehodách, úrazoch, prípadne iných kalamitných udalostí. 

III. Zodpovednosť za škodu 

Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené užívateľom ciest pri nehodách, ktorých príčinou boli 

nedostatky zjazdnosti spôsobené nedostatočnou orbou snehu. Len v prípadoch, keď dodávateľ 

preukáže, že nebolo v jeho možnostiach tieto odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, 

môže sa vyhotoviteľ zbaviť zodpovednosti za škodu. 

IV. Zmluvné ceny 

Zmluvné strany sa dohodli, že pre výkony zimnej údržby sú platné nasledovné zmluvné ceny, ktoré sú 

pevné a nemenné počas doby platnosti zmluvy: 

Výkon stroja:               23,- Eur s DPH/ 1 hodina. 

Pohotovosť:                 100,-Eur/mesiac. 

 

V. Fakturácia 

Fakturácia sa bude vykonávať na základe skutočne vykonaných a zodpovednými pracovníkmi 

odberateľa odsúhlasených a podpisom potvrdených výkonov na dohodnutých výkazoch operatívnej 

evidencie. 

Fakturácia výkonov sa bude vykonávať 1 x mesačne. 

 

 

Povinné prílohy k faktúre: 

1. Súpis skutočne vykonaných činností a prác za dané obdobie. 

2. Výkazy o prevádzke stroja. 

3. Výkazy výkonov zimnej údržby podpísané zodpovedným zástupcom objednávateľa. 

 

 

 



VI. Sankcie 

Pri nedodržaní termínu nástupu na zimnú údržbu bude zmluva okamžite zrušená  s tým, že vzniknutá 

škoda bude vyfakturované dodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do  15 dní od jej 

doručenia. V prípade neuhradenia faktúry v čase splatnosti budú zo strany dodávateľa uplatnené 

penále za každý deň omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy. 

Pri preukázateľnom nedodržaní časových limitov na začatie výkonov uvedených v bode III. Tejto 

zmluvy, môže objednávateľ uplatniť voči dodávateľovi služieb sankciu vo výške max. 1 000,- Eur 

/slovom jedentisíc Eur/. Objednávateľ môže od dodávateľa vymáhať náhradu škody  spôsobené 

nedostatočnou zimnou údržbou.  V prípade ak dodávateľ služieb preukáže, že nebolo v jeho 

možnostiach tieto odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť, môže sa poskytovateľ služieb 

a prác zbaviť zodpovednosti za škody. Objednávateľ môže od dodávateľa vymáhať náhradu škody, 

ktorá bude spôsobená užívateľom miestnych komunikácií, verejných priestranstiev pri úraze alebo pri 

inej škode, ktorých príčinou bola chyba v zjazdnosti miestnych komunikácií spôsobená nedostatočnou 

zimnou údržbou. 

VII. Záverečné ustanovenie 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. obdobie od   01. 12. 2021 – 30. 04. 2022.  V závislosti na 

výnimočných klimatických podmienkach môže byť po vzájomnej dohode časovo pozmenená. 

V prípade nepredvídateľných okolností môže byť obsah zmluvy doplnený resp. pozmenený dodatkom 

k zmluve. 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pre každú stranu jedenkrát. 

V prípade zrušenia zmluvy zo strany objednávateľa budú náklady zimnej údržby účtované podľa 

preukázateľných nákladov dodávateľa ku dňu zrušenia. 

Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. 

Objednávateľ môže zmluvu jednostranne vypovedať v prípade zistenia závažných nedostatkov 

a nekvalitne vykonaných služieb a prác s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

Jednostranné vypovedanie zmluvy zo strany dodávateľa služieb je možné iba s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. 

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

V Brvništi dňa  30. 11. 2021 

 

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

    za objednávateľa                                                                       za dodávateľa 

 

 


