
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií 

v obci Spišské Bystré 
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Občiansky zákonník“) 
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Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:   Obec Spišské Bystré 

 Sídlo:    Michalská 394, 059 18  Spišské Bystré 

 Štatutárny zástupca:  Mgr. Marián Luha - starosta obce  

 Vecne zodpovedný:  Mgr. Juraj Pekťo - prednosta OcÚ 

        IČO:    00 326 542 

 DIČ:     2020674975 

 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 IBAN:    SK98 0200 0000 0000 2522 8562 

 e - mail:   obec@spisskebystre.sk 

     (ďalej len „Objednávateľ“) 

2. Poskytovateľ:   Pavol Vitko                                   
 So sídlom:   212, 053 15 Betlanovce 

           IČO:    52 799 336 

 DIČ:    1076623680 
 Bankové spojenie:   

           IBAN:     

          e-mail:                   

               (ďalej len „Poskytovateľ“)         

Článok II. 

Východiskové podklady a údaje 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje 

náklady a svoje nebezpečenstvo, vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy pre objednávateľa zimnú 

údržbu miestnych komunikácií v obci Spišské Bystré: cesty vrátane prepojov na uliciach – Školská, 

Partizánska, SNP, Vodárenská, Jána Lačeka, Kukučínova, Hviezdoslavova, Hornádska, Cintorínska, 

Družstevná, Slnečná, Krátka, Kamenec, chodníky na uliciach Školská, SNP, Michalská, časť 

Cintorínska, parkoviska za obecným úradom a odstavné plochy vo vlastníctve obce, autobusové 

zálivy v obci.  

2. Zimnou údržbou sa podľa ustanovení tejto zmluvy rozumie: 

a) odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií (cesty, chodníky, parkoviská, verejné priestranstvo vo 

vlastníctve obce), 

tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií (cesty, chodníky, parkoviská, verejné 

priestranstvo vo vlastníctve obce). 

Článok III. 

Povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ je povinný: 

a) začať s prácami zimnej údržby na základe telefonickej výzvy starostu obce do 30 minút od 

prijatia pokynu; v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude možné telefonický hovor 

uskutočniť, bude zimná údržba vykonaná tak, aby boli miestne komunikácie zjazdné (spôsobilé 

bezpečnej cestnej premávky) v čo najkratšom čase v súlade s ostatnými požiadavkami, 

b) v prípade večerného a nočného sneženia zabezpečiť zjazdnosť (bezpečnosť cestnej premávky) 

komunikácií najneskôr od 6:00 hod., 

c) službu je potrebné dostatočne zabezpečiť technicky a personálne tak, aby komunikácie (cesty, 

chodníky, parkoviská) boli spôsobilé na bezpečnú cestnú premávku, 

d) zimná údržbu vykonávať príslušnou technikou tak, že bude možná prejazdnosť miestnych 

komunikácií v celej šírke jazdného profilu, 

e) začiatok a koniec vykonávania služby oznámiť telefonicky starostovi obce, ak nebude dohodnuté 

inak. 
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2. Výkazy o vykonanej službe poskytovateľ predloží starostovi obce vždy nasledujúci deň za 

predchádzajúci deň, kedy sa zimná údržba vykonala, v prípade soboty, nedele a sviatku vždy 

nasledujúci pracovný deň, pokiaľ sa nedohodnú inak. 

3. Poskytovateľ počas doby trvania tejto zmluvy zodpovedá za vlastnú dostupnosť na kontaktnom  tel. 

čísle: 0914 220 432. 

4. Poskytovateľ je povinný viesť denník Zimnej údržby a objednávateľ má právo kedykoľvek do 

denníka nahliadnuť a vykonať v ňom kontrolu. 

Článok IV.  

Čas plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobú určitú, a to od 01.11.2020 do 31.10.2021. 

2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek 

zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu. 

3. Výpovedná lehota je desať (10) kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni 

doručenia druhej zmluvnej strane.  

Článok V. 

Cena diela  

1. Cena za poskytnutie predmetu zmluvy v rozsahu Článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, na základe dohody zmluvných strán.  

2. Zmluvné strany sa dohodli na týchto sadzbách za predmet zmluvy: 

a) odhŕnanie snehu z miestnych komunikácií 30,- EUR / 1 hodinu s DPH. 

Článok VI.  

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.  

2. Podkladom na úhradu ceny za vykonávanie predmetu zmluvy je táto zmluva a výkazy o vykonanej 

službe predložené poskytovateľom po ich odsúhlasení objednávateľom za príslušný kalendárny 

mesiac. 

3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 

4. Lehota splatnosti je do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy boli služby vykonané, a to na 

účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

Článok VII.  

Povinnosti objednávateľa 

1. Sledovať stav miestnych komunikácií a včas vyzvať poskytovateľa na vykonanie zimnej údržby 

ciest. 

2. V lehote podľa článku IV. bod 4. uhradiť cenu za poskytnutie služby - zimnej údržby miestnych 

komunikácií. 

Článok VIII.  

Zmluvné pkuty a sankcie 

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 

pokuty a sankcie. 

2. V prípade ak poskytovateľ nevykoná údržbu podľa podmienok tejto zmluvy, objednávateľ má právo 

vyzvať poskytovateľa na odstránenie nedostatkov a na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z mesačnej 

fakturovanej ceny za príslušne plnenie. Zároveň poskytovateľ zodpovedá za spôsobené škody 

a úrazy, ktoré v dôsledku nevykonania údržby alebo nekvalitne vykonanej údržby vzniknú druhej 

zmluvnej strane. 

3. V prípade ak poskytovateľ neodstráni reklamované vady v termíne určenom objednávateľom, má 

objednávateľ nárok uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške fakturovanej ceny poskytovateľom 
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a zabezpečiť odstránenie nedostatkov treťou osobou, pričom poskytovateľ je povinný uhradiť  všetky 

náklady, ktoré tým objednávateľovi vzniknú.  

4. Ak objednávateľ  nebude môcť kontaktovať poskytovateľa za účelom vyzvania na plnenie predmetu 

zmluvy po dobu dlhšiu ako 1 hodinu, môže objednávateľ zabezpečiť zimnú údržbu u tretej osoby, 

pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré tým objednávateľovi vzniknú.  

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny, má právo poskytovateľ na úrok z omeškania vo 

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinné dňom 

nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho 

z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a 

na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží jedno (1) vyhotovenie. 

 

V Spišskom Bystrom dňa 30.09.2020 V Spišskom Bystrom dňa 01.10.2020 

 

Za objednávateľa: Obec Spišské Bystré Za poskytovateľa:  

 

 

 

 

 

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

 Mgr. Marián Luha, v.r.  Pavol Vitko, v.r. 

 starosta obce  poskytovateľ                


