
Z M L U V A O D I E L O 
na výkon prác pri zabezpečovaní údržby ciest v obci K R A S Ň A N Y v zimnom 

období 2018/2019 pre bežné zimné podmienky / zmluvná mechanizácia 1. poradia 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Zhotoviteľ: 

Vladimír Cigánik, kpt. Nálepku 265, 013 03 Krasňany 

IČO: 44079796 nie je platca DPH 

a 

Objednávateľ: 

Obec Krasňany, 013 03 Krasňany 22 

V zastúpení: Ing. Jana Žáková PhD. - starostka obce 

IČO:00321401 

DIČ: 2020677538 

II. PREDMET PLNENIA 

Výkon prác a činností na: 
- MK na údržbu, ktorých budú uzatvorené zmluvy, 
- pracoviskách a odstavných plochách, ktoré sú v správe obce Krasňany zabezpečujúcich 
zjazdnosť, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pri používaní ciest v zimnom období a to za 
podmienky vyhlásenia bežných zimných podmienok pre zimnú údržbu komunikácií. 

Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje: 

1. V čase od 1.12.2020 do 31.03.2021 koordinovať pohyb dopravných prostriedkov a mechanizmov 
určených pre zimnú údržbu ciest obce Krasňany tak, aby tieto boli schopné nasadenia na výkon 
do 4 hodín po vyhlásení bežných zimných podmienok traktor + radlicu pristaviť do 1 hod. od 
začatia sneženia. 

2. Pred začatím výkonu ZÚC vykonať školenie vlastných pracovníkov určených pre vykonávanie 
zimnej údržby ciest o bezpečnosti a organizačných opatreniach pre zabezpečenie údržby diaľnic 
a ciest v zimnom období vydaných MDPT SR č. j. 2231/241/95 zo dňa 11.9.1995 v znení 
neskorších predpisov. 

3. Pristaviť nasledovne zimnej prevádzky schopné vozidlo a mechanizmus s osádkou v nepretržitej 
prevádzke: 
1 ks traktor s radlicou nepretržite od 1.12.2020 do 31.03.2021 a vykonávať s nimi práce podľa 
pokynov zmocneného pracovníka p. Vladimíra Cigánika, aj v dňoch pracovného pokoja. 



Realizované výkony riadne evidovať v prvotných dokladoch platných celoštátne pre evidenciu 
príslušných výkonov vozidiel a mechanizmov. 
Rozpis vykonaných prác v prvotných dokladoch musí obsahovať: 
- celkový čas trvania výkonu smeny (smeny) 
- čas montovania alebo opravy pluhovacieho zariadenia 
- čas pohotovosti na stredisku 
- ubehnuté km pri oraní 
- celkový počet km pri oraní a posype ubehnutých bez nákladu (bez orania alebo posypu) 
- miesto pravidelného stanovišťa v čase pohotovosti. 

Údaje v týchto dokladoch musia byť overené a podpísané príslušným zodpovedným 
pracovníkom po skončení každého výkonu. 

4. Sledovať pristavenie vozidiel a mechanizmov s osádkami. 

III. ZA ZHOTOVITEĽA BUDE URČENÝ ZODPOVEDNÝ PRACOVNÍK 

Meno a priezvisko: František Cigánik 

Č. telefónu: i 

Ktorý bude preberať pokyny (objednávateľa) v prípade: 

a) v čase predpokladu vyhlásenia bežných zimných podmienok 
b) v čase vyhlásenia bežných zimných podmienok až do uvedenia všetkých v zmluve uvedených 

vozidiel a mechanizmov do výkonu prác pri ZÚC. 

Tento zodpovedný pracovník bude zodpovedať za riadne pristavovanie vozidiel a mechanizmov 
vrátane posádok pre ZÚC podľa uzatvorenej zmluvy v čase trvania bežných podmienok. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje pristaviť vozidlá a mechanizmy uvedené v čl. II. tejto zmluvy a zahájiť činnosť do 4. hod. po 
vyhlásení bežných zimných podmienok na základe výzvy obdržanej od dispečingu objednávateľa. 
Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať opatrenia na pohotovosť mechanizmov s osádkou pri 
zhoršení počasia a predpoklade vyhlásenia bežných zimných podmienok. 

IV. ČAS PLNENIA 

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie : od 1.12.2020 do 31.03.2021 

V. FAKTURÁCIA 

Vykonané práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy zhotoviteľ bude fakturovať podľa skutočne 
vykonaných prác a výkonov: 

- traktor + škrabka + posyp = 38,00 €/hod. nie je platca DPH 

Prípadné zvýšenie príplatku za pohonné hmoty bude prehodnocované po ukončení mesiaca na 
základe poveternostných podmienok a výšky spádu snehu. 
Fakturácia bude vykonávaná pravidelne mesačne do 14 dní po skončení mesiaca a so 14 dennou 
splatnosťou faktúr. Zhotoviteľ priloží k faktúre originál vyúčtovania prepravného. 



VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

a) Táto zmluva je uzatvorená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., 
Zákona č. 526/90 Zb. a ďalších platných predpisov. Zmeny zmluvných záväzkov a podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve sa budú uskutočňovať formou dodatku k zmluve. 

b) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Po podpise štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán, jeden rovnopis zmluvy je pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 

Krasňany dňa: 25.11.2020 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

ló 
Td 

Vladimír Cigánik 

543 
573 

Starostka obce 


