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Zmluva o výkone správy 

zimnej údržby miestnej komunikácie  
 

 
Objednávateľ: Obec Makov 

  Makov 60, 023 56  Makov 

  IČO: 00314129 

  DIČ: 2020553128 

zastúpená starostom Martinom Pavlíkom 

mobil: 0905 502 509 

vo veciach administratívy a predmetu zmluvy p. Františkom Chudějom 

  kontakt: 0918 681 154, frantisek.chudej@makov.sk  
  Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

  číslo účtu: 0311855487/0900 

  e-mail: makov@makov.sk  

 

Dodávateľ: Peter Janetka 
             Stred 420 

             023 54 Turzovka  

             IČO: 37208985 

             DIČ: 1035511169 

Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

  číslo účtu: 311047236/0900 

 

I. 

Úvodné vyhlásenie 

 

1. Obec Makov je vlastníkom a správcom miestnych komunikácií uvedených v čl. II. tejto zmluvy. 

2. Peter Janetka je právnická osoba zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Čadca, č. 

502-13062 

II. 

Predmet zmluvy a rozsah zimnej údržby 

 

1. Predmetom zmluvy je výkon zimnej údržby na nižšie uvedených miestnych komunikáciách 

v Obci Makov objednaných Obcou Makov. 

2. Zimnú údržbu bude dodávateľ vykonávať strojom: 

Traktor Zetor Forterra so šípovou naklápacou radlicou 

Výkon správy v zmysle tejto zmluvy zahŕňa zimnú údržbu časti okruhov Kopanice č.1 a č.2, 

ktoré zahŕňajú nasledovné komunikácie a v nasledovnom poradí:  
 

  
  
 Kopanice 1. časť 
  

MK Nová Dedina, Bobiky 

Buková (Jančíkovci) 

Od záchytu vody po točňu u Lovasí v 
prípade možnosti 

 
 Kopanice 2. časť 
  
  
  
  
  

MK Papaje od križovatky ŽSK III / 01888 
po autobus. Točňu u Papají 

MK od autobus. Točne u Papají po  
záchyt vody 

MK Jaše  

MK Fabše 

MK Jantoše 

Lesná cesta na Kasárne 

Kasárne - po zjazdovku, lesná spojnica 
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3. Zimná údržba zahŕňa odstraňovanie snehu z miestnej komunikácie, chodníkov a verejných 

priestranstiev. V prípade, že napadne 10 cm snehu, je potrebné nastúpiť na odstraňovanie snehu. 

Miestne komunikácie musia byť rozhrnuté tak, že umožňujú prejazdnosť miestnej komunikácie 

v celej jej šírke povrchovej asfaltovej úpravy. Miestne komunikácie musia byť rozhrnuté do 

05.30 hod ráno.  

4. Miestne komunikácie sa nikde neposýpajú inertným, resp. chemickým materiálom. V prípade 

kritického stavu – poľadovice, objednávateľ zabezpečí posyp miestnych komunikácií na 

kritických miestach. 

5. Dodávateľ zimnej údržby na miestnych komunikáciách uvedených v čl. II. tejto zmluvy 

v prípade potreby vypomôže so zimnou údržbou na miestnych komunikáciách katastra Obce 

Makov, ktorú budú vykonávať ostatné firmy, pričom tieto práce budú fakturované priamo 

objednávateľovi čiže Obci Makov. 

6. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie miestnych komunikácií pre potreby zimnej údržby.  

 

III. 

Cena, platobné podmienky a podmienky zmluvy 
 

1. Dohodnutá cena za výkon zimnej údržby predstavuje za 1 hodinu výkonu práce stroja:  

 

Názov stroja 
Konečná cena za 

1 hodinu 

Traktor Forterra so šípovou naklápacou radlicou 27 € s DPH 

 

2. Práce bude preberať poverený zamestnanec obce zodpovedný za správu a prevádzku miestnych 

komunikácií p. František Chuděj v zázname o prevádzke vozidla, v deň výkonu prác, resp. 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň. 

V prípade oneskoreného predloženia dokladov nebudú práce preplatené.  

3. Na vykonané práce vyhotoví dodávateľ faktúry, ktoré sú splatné do 14 dní po jej vystavení. 

Faktúry je dodávateľ oprávnený vystavovať v 7 dňovej lehote. 

4. Dodávateľ zimnej údržby zodpovedá za kvalitu zimnej údržby, prípadné nedostatky 

objednávateľ oznámi dodávateľovi v dennom dispečingu a ten je povinný ich bezodkladne 

odstrániť. Dodávateľ taktiež zodpovedá za škody spôsobené zimnou údržbou (poškodenie 

oplotení, stromov, motorových vozidiel). 

 

 

IV. 

Doba trvania zmluvy 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 15. 12. 2018 do 15. 03. 2019 

 

 

V. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo 

zmluvných strán.  

2. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť nasledujúcim mesiacom po doručení 

písomnej výpovede.  

3. Túto zmluvu je možné vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
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VI. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť na základe písomnej dohody zmluvných strán, prípadne 

schválením dodatkov k tejto zmluve. 

2. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, porozumená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár. 

 

 

V Makove 30.11.2018 

 

 

 

 

 

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

  Odberateľ              Dodávateľ 


