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ZMLUVA 
o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
 
 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1. Objednávateľ:  Obec Kočovce 
Kočovce 280 
91631 Kočovce 
 

Zastúpený:   Ing. Monika Kopúnová 
    starostka obce 
 IČO:   00311685 
 DIČ:   2021079665 

 
 

 
2. Zhotoviteľ:  Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo 

916 31 Kočovce 
 

Zastúpený:  Ľuboš Kopún 
    
IČO:   35 006 621 
DIČ:   2021071976 
 
 
 

uzatvorili túto zmluvu o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 
 

na základe výsledku verejného obstarávania podľa §7 ods. 1 písm. b.) v zmysle zákona NR SR č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov s výzvou na predloženie ponuky k zákazke „ Zimná údržba miestnych komunikácií v obci 
Kočovce 2019/2020“. 
 
 

II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 
 

1. Predmetom plnenia zmluvy je poskytovanie služieb zimnej údržby na miestnych 
komunikáciácha spevnených plochách nachádzajúcich sa na území Obce Kočovce vrátane 
miestnych častí: Beckovská Vieska a Rakoľuby. 
 

2. Pod vykonaním zimnej údržby sa rozumie udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave, 
odpratávanie snehu, vykonávanie posypu v prípade poľadovice. 

 
3. Prípadné nešpecifikované potreby zimnej údržby  budú vždy riešené samostatnou cenovou ponukou 

odsúhlasenou objednávateľom. 
 
 

III. SPÔSOB VYKONÁVANIA ZIMNEJ ÚDRŽBY 
 
 

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

2. Zimná údržba bude poskytovateľom zabezpečovaná v rozsahu: 
 
- odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií v správe objednávateľa je pzhotoviteľ povinný 

zabezpečiť vlastným strojom na odpratávanie snehu a strojom na posýpanie soli 
- v prípade poľadovice je potrebný posyp posypovou soľou 
- zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce 
- v prípade kalamitných situácií (silné sneženie, silná poľadovica) bez vyzvania starostom 
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IV. VÝKON SLUŽIEB 

 
 

1. Zimná údržba bude vykonávaná tak, že umožní prejazdnosť miestnych komunikácií v celej šírke jej 
povrchovej asfaltovej úpravy. Zhotoviteľ si obhliadne predmetné komunikácie ešte pred 
napadnutím snehu, aby sa oboznámil aj s možnými prekážkami (priepustmi, rigolmi, rúrami a 
pod.), ktoré by mohli pri práci prekážať, no nedajú sa odstrániť. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené zimnou údržbou (poškodenie oplotení, motorových 
vozidiel a pod.) 

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú pohotovostnú službu vrátane sobôt a nedieľ v čase 
plnenia predmetu obstarávania - jednotková sadzba za deň ( Za každý deň čo i len začatej práce 
zimnej údržby sa pohotovostná služba  - jednotková sadzba za tento deň nebude účtovať. 
Pohotovostnou službou sa rozumie  24 hod. dispečing + okamžité nasadenie stroja so strojníkom. ) 

4. Zhotoviteľ 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. 

 
 

V. CENA A PLATONÉ PODMIENKY 
 
 

1. Zmluvné strany dohodli cenu za jednotlivé časti predmetu zmluvy na základe cenovej ponuky zo 
dňa 19.11.2019 nasledovne: 
 
a. Nakladanie UNC:   20,00€/hod. 
b. Odhŕňanie traktorom:  34,00 €/hod. 
c. Posýpanie posýpač:  34,00 €/hod. 
d. Pohotovostná služba:  24,00€/deň 
e. Posypová soľ – 1 tona  190,00 € 

Uvedené ceny sú bez DPH. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať službu za rovnakých cenových podmienok bez ohľadu na dni 
pracovného voľna, pokoja alebo štátnych sviatkov. 

3. Zhotoviteľ 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.) 

4. Faktúra musí vždy obsahovať náležitosti faktúry v súlade s § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. 
v platnom znení. 

5. Súčasťou faktúry budú príslušné denné záznamy o výkone vozidla, pomocou ktorého zhotoviteľ 
vykonával zimnú údržbu v zmysle tejto zmluvy. 

6. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa podľa tejto zmluvy. 
7. Dôvodom na oprávnenie vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry zhotoviteľa v čase ich splatnosti. 

 
VI. ZMLUVNÉ POKUTY 

 
 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín a predmet prác dohodnutých v tejto zmluve je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10€ za deň a to za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade nedodržania povinnosti objednávateľa s dodržaním splatnosti vystavených faktúr podľa 
čl. V, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 
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3. Dohodnutím zmluvnej pokuty podľa jednotlivých ustanovení nie je dotknuté právo na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú je zmluvná pokuta viazaná, a to v čiastke 
prevyšujúcej čiastku dohodnutej zmluvnej pokuty.  

 
 

VII. TRVANIE ZMLUVY 
 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26.11.2019 do 31.03.2019. Zmluvný vzťah skončí tiež 
výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán. 

2. Ktorákoľvek so zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu 
s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom po dni doručenia 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
 
 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 

1. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami, a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia  v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyslovene zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s nimi súvisiacimi a na nich 
nadväzujúcimi. V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto 
zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súdu. 

3. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné len vtedy, 
ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané.  

4. Zmluva je vyhotovené v 2 rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po 1 rovnopise. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 
 
 
V Kočovciach, dňa: 26.11.2019    V Kočovciach, dňa: 26.11.2019 
 
za objednávateľa:       za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
..............................................  .   ....................................... 
Ing. Monika Kopúnová                    Ľuboš Kopún 

    starostka obce           predseda 
 

 


