
ZMLUVA O DIELO   

na vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií obce Malachov 

 

uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Obec Malachov 

    Ortútska cesta 145, 97405 Malachov 

Štatutárny zástupca:  RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka 

IČO:    00620891 

DIČ:    2021125744 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   6241060001/5600 

Telefón:   0918 363629 

e-mail:    starosta@malachov.sk     

  

 

ďalej len „Objednávateľ“   

 

Dodávateľ:   Vladimír Juraj Klimo 

    Bernolákova 42, 974 05 Banská Bystrica  

Obchodné meno:  Vladimír Juraj Klimo 

Bankové spojenie:  ČSOB banka  

Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 7500 0000 0040 1748 4740 

IČO:    47 789 034 

Telefón:   0915 170 678 

e-mail:    vladimirjurajklimo@gmail.com  

 

ďalej len „Dodávateľ“ 

 II.  

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu 

tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa § 117  zákona 

o verejnom obstarávaní.  

 

 III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby – zimnej údržby miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev obce Malachov v nasledovnom rozsahu: 

1.1 Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  

       mechanizmami   

 1.2 Posyp miestnych komunikácií inertným/chemickým posypovým materiálom pri  

                  zvýšenej šmykľavosti a klzkosti tak, aby bola zabezpečená ich bežná schodnosť,   



                  zjazdnosť a bezpečnosť 

 1.3 Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií 

 1.4 Odpratávanie snehu z komunikácií a verejných priestranstiev 

 1.5 Včasný a operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia 

 

2. Dodávateľ je povinný odhŕňanie začať pri dosiahnutí snehu na komunikáciách a na 

priestranstvách  v prípade 5-10 cm vrstvy snehu alebo do 45 minút od telefonickej výzvy 

Objednávateľa (starostka obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu). Práce je 

Dodávateľ povinný ukončiť do 3 - 4 hodín od začatia  najneskôr a to tak, aby komunikácie 

a verejné priestranstvá boli bezpečne a plynule prejazdné bez rizika nehôd účastníkov cestnej 

premávky pod vplyvom nedostatočných adhéznych podmienok. 

 

3. Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o každom začatí a ukončení prác formou 

SMS správy alebo telefonicky. 

 

4. Dodávateľ si zabezpečuje na vlastné náklady  dostatočné množstvo posypového materiálu 

a uskladní ho v dohodnutom priestore. 

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať údržbu komunikácií a verejných priestranstiev 

hospodárne, racionálne a v logickej nadväznosti čistenia priestorov od snehu a ľadu podľa 

obtiažnosti, dostupnosti a bezpečnosti prejazdu a to tak, aby komunikácie a verejné 

priestranstvá boli odhrnuté v čase rannej špičky od cca 4.30 hod – 7.30 hod., resp. podľa 

aktuálnosti stavu miestnych komunikácií.  

 

6. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať údržbu miestnych komunikácií a priestranstiev podľa 

zmluvy a súčasne sa zaväzuje nevykonávať údržbu súkromných ciest a priestranstiev na 

náklady Objednávateľa a ani v čase vyhradenom pre údržbu komunikácií a priestranstiev 

Objednávateľa. 

 

7. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať denne (a to 

aj mimoriadne), pričom o výsledku kontroly a o prípadných nedostatkoch bude informovať 

dodávateľa. 

 

 

IV.  

Čas plnenia 

 

1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy  podľa článku II. v období od 

15. novembra 2019 do  15. marca 2020. 

 

2. Dodávateľ v tomto čase zabezpečuje operatívny dispečing pracujúci 24 hodín a 7 dní 

v týždni, ktorým zabezpečuje neustály dohľad nad výkonom zimnej údržby a teda nad potrebou 

zásahu Dodávateľa so zahájením prác.  

 

V.  

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15. novembra  2019 do 15. marca 2020. 

 

 



VI. 

Zmluvná cena 

 

1. Cena za dielo na základe Dodávateľom zaslanej cenovej ponuky na realizáciu zákazky – 

zimná údržba miestnych komunikácií, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy je 

stanovená nasledovne: 

 1.1 Odhrnutie snehu        33 eur/hod. 

 1.2 Posyp komunikácií vrátane posypového materiálu (chemický materiál – soľ 

a inertný materiál – štrk)       100 eur/hod. 

 1.3 24 hodinová pohotovosť       55 eur/deň 

 

Uvedená cena sa považuje za maximálne platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov 

uvedených v bode 2 tohto článku.. 

 

Pohotovostnou službou sa rozumie – 24 hod. dispečing a okamžité nasadenie mechanizmov 

s obsluhou. V deň výjazdu a prác sa pohotovostná služba neplatí.  

Preprava materiálu je v cene použitého posypového materiálu. 

 

2. K zmene ceny môže dôjsť: 

 2.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 

 2.2 v prípade nevykonania niektorých služieb, resp. činností uvedených v predloženej 

      ponuke zo strany Dodávateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu platnosti zmluvy ako   

      nepotrebné. 

K zmene ceny môže dôjsť na základe písomného dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného 

zmluvnými stranami. 

 

 

VII. 

 Fakturácia a platobné podmienky 

 

1.  Objednávateľ môže poskytnúť Dodávateľovi jedenkrát preddavok, ktorý bude určený na 

nákup posypového materiálu. Tento bude vyúčtovaný v nasledujúcej faktúre. 

 

2.  Služby sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr, ktoré budú vyhotovené na základe 

skutočne poskytnutých služieb odsúhlasených Objednávateľom jedenkrát mesačne. Dodávateľ 

je povinný odovzdať faktúru Objednávateľovi najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, za 

ktorý fakturuje poskytnuté služby. 

 

3. Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na čas, 

počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp komunikácií, alebo 

zároveň odhŕňanie snehu a posyp komunikácií. Deň, v ktorom sa budú vykonávať práce zimnej 

údržby sa nebude započítavať do pohotovosti. 

 

4. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu podľa cenovej ponuky, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude objednávateľom potvrdený denník vykonaných 

služieb s uvedenými činnosťami vykonávanými v danom mesiaci. 

 

6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu doručenia faktúry.  



 

7. Faktúry musia obsahovať všeobecne záväznými právnymi predpismi predpísané náležitosti. 

Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane prílohy k faktúru, bude 

takáto faktúra vrátená. Dodávateľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude 

lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

 

 

 

VIII. 

Dodacie podmienky 

 

1. Dodávateľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti 

miest poskytovania služby. 

 

2. Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecializácie, právne a technické predpis, vyhlášky platné 

v SR, najmä zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o životnom prostredí, 

zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon 

o požiarnej ochrane a iné. 

 

3. Dodávateľ musí bez meškania telefonicky informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy. 

 

4. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi skutočnosť počas kalamitných 

situácií, keď už nie je schopný vlastnými silami zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií. 

 

5. Dodávateľ je povinný odo dňa podpisu tejto zmluvy viesť denník vykonaných služieb 

v dvoch vyhotovenia. Jednu kópiu denníka vykonaných služieb je povinný odovzdať 

Objednávateľovi. 

 

6. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje 

o časovom postupe činností a ich kvality. Povinnosť viesť denník vykonaných služieb konči 

dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 

7. Prevzatie služby alebo jej časti zo strany Objednávateľa môže byť odmietnuté pre chyby a to 

až do ich odstránenia.  Odmietnutie služby musí byť odôvodnené.  

 

 

IX. 

Zodpovednosť za vady 

 

1.   Dodávateľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnutý rozsah 

a má zodpovedajúcu kvalitu. 

 

2. Ak Objednávateľ prevezme vadne vykonanú službu, ktorej vada sa objaví dodatočne, má 

právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

 

3. Na žiadosť  Objednávateľa je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vady vo svojej 

dodávke odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady 

až do rozhodnutia o reklamácii Dodávateľ. 



 

4. Dodávateľ zodpovedá za to, že sa dodané množstvo služby zhoduje s údajmi v sprievodných 

dokladoch. 

  

 

X. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovujeme zmluva a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Dodávateľovi prináleží náhrada iba za skutočne poskytnutú službu. 

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa je tento povinný zaplatiť 

dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené 

náklady. 

 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. 

 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Dodávateľ mešká so splnením 

zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu zmluvy po márnom uplynutí v písomnej výzve 

zaslanej Dodávateľovi dodatočnej stanovenej lehoty na plnenie. 

 

4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že Dodávateľ vykonáva služby uvedené 

v článku III. na preukázateľne zlej kvalitatívnej úrovni, alebo ich vykonáva napriek opakovanej 

písomnej výzve Objednávateľa. 

 

5. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým Dodávateľovi znemožní poskytovanie služby. Musí však vyzvať 

Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo 

zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

Objednávateľ je povinný nahradiť Dodávateľovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti 

s odstúpením od zmluvy. 

 

6. Poskytnutá služba realizovaná ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných 

cien v preukázateľnom rozsahu. 

 

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

 



4. Zoznam príloh: 

Súťažná ponuka Zhotoviteľa zo dňa 06. septembra 2019 

 

 

V Malachove, dňa 14.11.2019     

 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ       Dodávateľ 


