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ZMLUVA O DIELO – ZIMNÁ ÚDRŹBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

 

Zmluvné strany: 

 

Dodávateľ: AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo  

               027 55 Krivá, 60 

  IČO: 36 384 046 

  IČ DPH: SK 2020131168 

  Výpis z obchodného registra Okrasného súdu Žilina, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10030/L 

  Zastúpené – Ing. Marián Ďurčo – predseda 

 

Objednávateľ: Obec Krivá  

  027 55 Krivá, 180 

  IČO: 00 314 587 

  Zastúpená – Bc. Juraj Leginus, - starosta obce 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude na požiadanie starostu obce zabezpečovať zimnú 

údržbu miestnych komunikácií. 

 

2. Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zmluvy rozumie: 

- odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, spevnených plôch a parkovísk  

- včasný a operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia  

 

3. Službu uvedenú v predchádzajúcom odseku bude dodávateľ realizovať svojimi mechanizmami s 

tým, že použitie mechanizmov je súčasťou už dojednanej ceny za predmet zmluvy (časť IV. tejto 

Zmluvy) a samostatne nebude účtovaný.  

 

4. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať v priebehu 

vykonávania práce ako aj po jej vykonaní, pričom o prípadných nedostatkoch bude informovať 

dodávateľa. 

 

 

Článok II.  

Čas plnenia 

 

1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie predmetu  zmluvy v období od 01.01.2019 do 

31.12.2019. Čas plnenia sa každoročne upresní podľa potreby a aktuálnych poveternostných 

podmienok. 

2. Dodávateľ zabezpečuje zimnú údržbu 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celej zimnej sezóny. 

3. Zimnú údržbu dodávateľ vykoná najneskôr do 2 hodín od požiadania starostu obce.  
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Článok III.  

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na dobu od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

2. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu, a to aj bez udania dôvodu 

v dvojmesačnej výpovednej lehote. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej 

strane. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.  

 

3. Každá zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť pre závažné porušenie ustanovení tejto zmluvy. 

Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia odstúpenia 

zmluvný vzťah zaniká. 
 

Článok  IV. 

 Cena a fakturácia  

 

1. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadny preddavok. 

 

2. Dodávateľ každý raz po vykonaní práce predloží starostovi obce záznam o prevádzke vozidla na 

podpis. 

 

3. Dodávateľ je povinný fakturovať výkony zimnej údržby samostatne v mesačných fakturačných 

obdobiach. Ku faktúre je povinný predložiť podpísané záznamy o prevádzke vozidla. 

 

4. Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonanie zimnej údržby len za čas, počas 

ktorého mechanizmy aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu. 

 

5. Dodávateľ je oprávnený účtovať dohodnutú hodinovú sadzbu za odhŕňanie snehu ( traktor + 

radlica ) 25,- EUR bez DPH. Táto cena zimnej údržby platí cez pracovné dni, víkendy a štátne 

sviatky. Takto stanovená cena zohľadňuje všetky náklady dodávateľa s poskytovaním prác 

v zmysle tejto zmluvy.  

 

6. Splatnosť faktúry je stanovená na 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

 

Článok V.  

Povinnosti dodávateľa 

 

1. V prípade, ak budú mať poskytované služby vady čo  do množstva ako aj kvality, objednávateľ  

tieto vady oznámi po ich zistení dodávateľovi. V tomto prípade je dodávateľ povinný tieto vady 

odstrániť bezodkladne, podľa možností v čo najkratšom čase.   

 

2. Dodávateľ musí bez meškania telefonicky informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni realizáciu predmetu tejto zmluvy.  
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Článok VI.   

Zodpovednosť za škodu  

 

1. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku, spôsobené fyzickým a právnickým osobám pri 

odhŕňaním snehu.  

 

Článok VII.  

Povinnosti objednávateľa  

 

1. Objednávateľ koordinuje práce pri zimnej údržbe ciest a to obzvlášť pri kalamitných situáciách. 

 

2. Objednávateľ bude prevádzať priebežnú kontrolu zimnej údržby.    

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva môže byť zmenená a doplnená len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

a to formou písomného dodatku.  

 

2. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka v platnom znení.  

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej platnosti, z ktorých každý má právnu 

záväznosť originálu. Obe strany dostanú po jednom vyhotovení.  

 

4. Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej vôle, poznajúc jej obsah ako 

aj dôsledky z nej vyplývajúce. 

 

 

 

V Krivej dňa 27.12.2018 

 

 

 

 

 

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

               objednávateľ                                                                                      dodávateľ 

 


