
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácii  
v obci Liptovská Teplička 

 
uzatvorená podľa § 261 ods.2 a § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 
 
Objednávateľ :  OBEC Liptovská Teplička 
   Obecný úrad, ul. Štefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovská Teplička  
V zastúpení:   Mgr. Slavomír Kopáč, starosta obce 
IČO:    00326330 
DIČ:   2021212677 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:   SK72 3100 0000 0043 1003 1505 
( ďalej len „ objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ :   Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička 
V zastúpení  Anna Glejdurová – predseda družstva 
IČO:    00695505 
IČ pre DPH:   SK2020 516 509 
Bankové spojenie:         UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu:   SK98 1111 0000 0066 0835 4015 
(ďalej len „ zhotoviteľ“) 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady 
a svoje nebezpečenstvo, vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy pre objednávateľa zimnú údržbu 
miestnych komunikácií v obci Liptovská Teplička 
2. Zimnou údržbou sa podľa ustanovení tejto zmluvy rozumie: 
a) odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií 
b) posyp miestnych komunikácií 
tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií. 
 

II. 
Povinnosti zhotoviteľa 

 
1. Zhotoviteľ je povinný začať s prácami zimnej údržby : 
- operatívne pri nasnežení min. 5 cm vrstvy snehu a predpoklade ďalšieho sneženia alebo  
- operatívne pri prudkom odmäku snehu, pri ktorom sa tvorí kašovitá vrstva snehu tvoriaca prekážku 
pre motorové vozidlá alebo  
- na vyzvanie objednávateľa do 30 minút. 
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odhrnutie snehu v časovom intervale podľa rozdelenia do dvoch 
zón podľa prílohy č. 1 nasledovne: 
Zóna 1 - do dvoch hodín 
Zóna 2 - do štyroch hodín (okrem ul. Úzkej z dôvodu možného poškodenia dlažby) 
Časový interval na odhrnutie snehu sa môže predĺžiť z dôvodu vyššej moci ( napr. dlhodobé intenzívne 
sneženie) 
3. Zhotoviteľ počas doby trvania tejto zmluvy zodpovedá za vlastnú dostupnosť na kontaktnom tel. čísle 
: 0905 883 307 Ing. Stanislav Michalica. 
4. Zhotoviteľ je povinný viesť denník Zimnej údržby a objednávateľ má právo kedykoľvek do denníka 
nahliadnuť a vykonať v ňom kontrolu. 
 

III. 
Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto sadzbách za predmet zmluvy: 



a) odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií 35,00€ / 1 hod. bez DPH 
b) posyp miestnych komunikácií 25,00€ / 1 hod. bez  DPH 
 

IV. 
Povinnosti objednávateľa 

 
1. Zabezpečiť dostatočné množstvo vhodného posypového materiálu pre vykonávanie posypu 
miestnych komunikácii.  
2.Sledovať stav miestnych komunikácii a včas vyzvať objednávateľa na vykonanie zimnej údržby ciest 
– najmä posypu komunikácii pri vytvorení poľadovice. 
3. V lehote splatnosti uhradiť faktúry za vykonané práce pri zimnej údržbe ciest. 

 
V. 

Platobné podmienky 
1. Podkladom na úhradu ceny za vykonávanie predmetu zmluvy budú faktúry vystavené zhotoviteľom 
po odsúhlasení fakturovaných služieb objednávateľom. 
2. Súčasťou faktúry bude výkaz vykonaných prác. 
3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a je splatná do 14 dni odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 
4. Ak faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju 
zhotoviteľovi vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravnej faktúry zhotoviteľovi. 
 

VI. 
Sankcie, zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade ak zhotoviteľ nevykoná údržbu podľa podmienok tejto zmluvy objednávateľ má právo 
vyzvať zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov a na zmluvnú pokutu vo výške 10,0% z mesačnej 
fakturovanej ceny za príslušne plnenie. Zároveň zodpovedá za spôsobene škody a úrazy, ktoré v 
dôsledku nevykonania údržby alebo nekvalitne vykonanej údržby vzniknú druhej zmluvnej strane. 
2. V prípade ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v termíne určenom objednávateľom má 
objednávateľ nárok uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške fakturovanej ceny zhotoviteľom a zabezpečiť 
odstránenie nedostatkov treťou osobou, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré tým 
objednávateľovi vzniknú. 
3. Ak objednávateľ v prípade potreby zabezpečenia zimnej údržby po dobu dlhšiu ako 1 hodinu, nebude 
môcť kontaktovať zhotoviteľa za účelom vyzvania na plnenie predmetu zmluvy, môže objednávateľ 
zabezpečiť zimnú údržbu u tretej osoby, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré 
tým objednávateľovi vzniknú. 
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, má právo zhotoviteľ na úrok z omeškania vo 
výške0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

VII. 
Doba platnosti zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.12.2019 do 30.04.2020. 
2. Zmluvu je možne ukončiť písomnou dohodu zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek 
zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu. 
3. Výpovedná lehota je 15 dňová a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia druhej zmluvnej 
strane. 
 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravene sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
2. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
vzájomnou dohodou. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 



4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá 
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 
 
 
V Liptovskej Tepličke, dňa 04.11.2019 
 

 

 

Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 


