
Zmluva  o zabezpečení zimnej údržby
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Orlov
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Timočko, starosta obce
Sídlo: Orlov 119, 065 43 Orlov
IČO: 00330108
DIČ: 2020698757 
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Stará Ľubovňa 
Číslo účtu: SK80 0200 0000 0000 1252 4602 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 

a

Dodávateľ: EL – stef, s. r. o.
v zastúpení: Štefan Šalamon
Sídlo: Lipová aleja 18/47, 065 44 Plaveč
IČO: 52959031
DIČ: 2121227614
Bankové spojenie: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: SK71 8330 0000 0027 0178 2980
(ďalej len ako „dodávateľ“) 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať zimnú údržbu v
obci Orlov v súlade s Operačným plánom zimnej údržby obce.

2. Zimnou údržbou obce sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä: 

a)  odhŕňanie snehu z  miestnych komunikácií  a  verejných priestranstiev (rozsah ciest
podľa prílohy č. 1) a to mechanicky od nasnežených 10 cm (traktorom s pluhom), resp. po
výzve objednávateľom

b) včasný a operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia

c) zabezpečenie pohotovosti 24 hodín. 

3. Služby  uvedené  v  predchádzajúcom  odseku  bude  dodávateľ  realizovať  svojimi
mechanizmami  s  tým,  že  použitie  mechanizmov  a  iných  prostriedkov  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 denne (a to
aj námatkovo), pričom o výsledku kontroly a o prípadných nedostatkoch bude informovať
dodávateľa. 

5. Dodávateľ je povinný na základe objednávky Objednávateľa vykonať aj iné práce súvisiace
so zimnou údržbou a čistením obce, než sú uvedené v tejto zmluve.

Čl. II.
Čas plnenia

1. Dodávateľ  je  povinný  zabezpečovať  plnenie  predmetu  zmluvy  najmä  v  období  od  25.
novembra 2020 do 15. marca 2021.  Čas  plnenia sa  každoročne upresní  podľa potreby
a aktuálnych poveternostných podmienok.

2. Dodávateľ zabezpečuje operatívny dispečing pracujúci 24 hodín a 7 dní v týždni počas celej
zimnej sezóny, ktorý zabezpečuje neustály dohľad nad výkonom zimnej údržby a teda nad
potrebou zásahu dodávateľa so započatím prác.

3. Zimnú  údržbu  bude  dodávateľ  vykonávať  samostatne.  Zmluvné  strany  dohodli,  že
dodávateľ je vždy povinný započať vykonanie prác po nasnežení 10 cm snehu a to najneskôr
do 1 hodiny.

Čl. III.
Doba platnosti zmluvy

1. Táto  Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú  a  to  počnúc  dňom  uzavretia  zmluvy  a  jej
zverejnenia do 15. marca 2021.

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 nasledujúcom po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

3. Každá  zo  strán  je  oprávnená  od  zmluvy odstúpiť  pre  hrubé  porušenie  ustanovení  tejto
zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia
odstúpenia zmluvný vzťah zaniká.

Čl. IV. 
Cena a fakturácia 

1. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiaden preddavok.

2. Po  vykonaní  prác  dodávateľ  najneskôr  do  3.  pracovného  dňa  nasledujúceho  mesiaca
predloží určenému zástupcovi objednávateľa na odsúhlasenie a potvrdenie súpis skutočne
vykonaných prác,  resp.  elektronický výpis GPS. Následne dodávateľ predloží faktúru za



skutočne odvedené práce s odsúhlaseným a potvrdeným súpisom vykonaných prác, ktorý je
neoddeliteľnou  prílohou  faktúry.  Dodávateľ  bude  fakturovať  výkony  zimnej  údržby
faktúrou, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

3. Dodávateľ  je  povinný  fakturovať  výkony  zimnej  údržby  samostatne  v  mesačných
fakturačných obdobiach. Ku faktúre je povinný priložiť súpis rozsahu vykonaných prác. 

4. Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na čas,
počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp komunikácií.

5. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších  predpisov.  Považuje  sa  za  cenu  maximálne  platnú  počas  doby  trvania  tejto
zmluvy.

6. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu podľa cenovej ponuky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ako príloha č. 2.

Traktor + radlica: 30 EUR/ 1h  bez DPH

Operatívny dispečing:  (pohotovosť: 100 EUR/ mesačne) bez DPH

Pozn.: Pohotovostnou službou sa rozumie 24 hod. dispečing + okamžité nasadenie stroja so 
strojníkom.

Vyššie uvedené ceny zimnej údržby platia cez pracovné dni, víkendy a aj štátne sviatky bez
príplatkov.

Takto stanovená cena zohľadňuje všetky náklady Dodávateľa s poskytovaním prác a služieb
v zmysle tejto zmluvy.

7. Splatnosť faktúry je stanovená na 7 dní od jej doručenia objednávateľovi.

8. Ak faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju
dodávateľovi vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravnej faktúry objednávateľovi.

Čl. V.
Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ  vyhlasuje,  že  disponuje potrebnými a  spôsobilými  strojovými zariadeniami  a
personálom na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.

2. V  prípade  ,  ak  napriek  vyhláseniu  uvedenému  v  odseku  1  tohto  článku  budú  mať
poskytované služby vady čo do množstva a kvality, je objednávateľ povinný tieto vady bez
zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť dodávateľovi.  V tomto prípade je dodávateľ
povinný bezodkladne, najneskôr však do dvoch hodín, na svoje náklady vady odstrániť a
podať o tom správu objednávateľovi. 



3. Dodávateľ  je  povinný od dňa  podpisu tejto  zmluvy viesť  denník  vykonaných služieb  v
slovenskom jazyku, a to v originály a vo dvoch kópiach. Jednu kópiu je povinný uložiť
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu
kópiu denníka vykonaných služieb odoberá objednávateľ. 

4. Dodávateľ musí bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

5. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi skutočnosť počas kalamitných
situácií,  keď  už  vlastnými  silami  nie  je  schopný  zabezpečiť  zjazdnosť  miestnych
komunikácií. 

Čl. VI.
Zodpovednosť za škodu

1. Dodávateľ  je  povinný  vykonávať  práce  odborne  a  na  vlastnú  zodpovednosť,  podľa
Operačného plánu zimnej údržby (Harmonogramu) a aktuálnosti potreby.

2. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené užívateľom ciest pri nehodách, ktorých príčinou
boli  závady  zjazdnosti  spôsobené  nedostatočnou  orbou  snehu.  Len  v  prípadoch,  keď
dodávateľ preukáže, že nebolo v jeho možnostiach tieto odstrániť, ani na ne predpísaným
spôsobom upozorniť, môže sa dodávateľ zbaviť zodpovednosti za škodu.

Čl. VII.
Povinnosti objednávateľa

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

2. Objednávateľ bude prevádzať priebežnú (aj námatkovú) kontrolu zimnej údržby. 

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie

1. Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán, a to formou písomného dodatku.

2. Vzťahy  touto  zmluvou  výslovne  neupravené  sa  spravujú  príslušnými  ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.

3. Zmluvné strany dohodli pre doručovanie písomností v súvislosti s touto zmluvou, že všetky
listiny sa budú doručovať doporučene poštou na adresu strán uvedenú v preambule tejto
zmluvy,  resp.  osobne.  V  prípade  odmietnutia  prevzatia  doporučenej  zásielky  alebo  jej
neprevzatia v stanovenej lehote, alebo jej navrátenia ako nedoručenej platí, že písomnosť
bola doručená na tretí deň od jej odoslania.



4. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch obsahovo totožných exemplároch, z ktorých každý má
právnu záväznosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

6. Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, poznajúc
jej obsah, ako aj dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

V Orlove, dňa 01.12.2020.

    podpis      podpis
                                                                                                    
Objednávateľ Dodávateľ
Obec Orlov Štefan Šalamon

Príloha
Rozpis rozsahu ciest 


