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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ZIMNEJ ÚDRŽBY 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov: 

 

na jednej strane:   

Objednávateľ 

Názov  : obec Marianka 

Sídlom : Školská 32, 900 33 Marianka 

IČO : 00 304 930 

Oprávnený konať  : Ing. Dušan Statelov, starosta 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a na druhej strane:   : Robert Pokorný 

Dodávateľ    :  

Názov  :  Robuš s.r.o. 

Sídlom :          Štúrova 61, 900 33 Marianka 

IČO :          46562541, DIČ: 2023488434 

Oprávnený konať  :          Robert Pokorný, tel: 0903 864 960 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako len „Zmluvná 

strana“) 

(táto zmluva ďalej len ako „Zmluva“)  

 

  

Čl. I.  

Predmet zmluvy  

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať zimnú údržbu a čistenie obce Marianka v 

súlade so spracovaným Operačným plánom zimnej údržby obce Príloha č.1, určujúcim poradie a časy údržby 

jednotlivých komunikácií a verejných priestorov. Objednávateľ ho právo podľa potreby aktualizovať, pričom o jeho 

zmene informuje Dodávateľa deň vopred. 

  

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. 2) a to 

mechanicky od poľadovice a snehu, 2 traktormi každý s pluhom a rozmetačom 

b) Posýpanie komunikácií posypovým materiálom tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná schodnosť a 

zjazdnosť  

c) Zvoz odpadkových nádob z nasledovných ulíc v prípade ich neprejazdnosti pre smetiarske autá - Borinská, 

Partizánska, Lesná, Družstevná) na najbližšie dostupné miesto – príloha č.3 

d) Včasný zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia  

e) Zabezpečenie nepretržitej pohotovosti 24 hodín.  

  

3. Služby uvedené v predchádzajúcom bode zmluvy bude Dodávateľ realizovať svojimi 2 mechanizmami s tým, že 

použitie mechanizmov a iných prostriedkov je súčasťou už dojednanej ceny za predmet zmluvy (časť IV. tejto 

Zmluvy) a nebude samostatne účtovaný.  

 

4. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený vykonávať prostredníctvom zabudovaného 

GPS zariadenia (napríklad mobilného telefónu a pod), ako aj osobne. O výsledku kontroly a o prípadných 

nedostatkoch bude informovať Dodávateľa. 
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5. Dodávateľ je povinný strpieť počas výkonu svojich prác na základe tejto zmluvy namontovanie GPS technológie do 

mechanizmov, ktoré použije na plnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy, a to za účelom preverenia a kontroly 

efektívnosti a správnosti plnenia povinností Dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený GPS zariadenie vypnúť mimo 

času výkonu prác pre Objednávateľa.  

 

Čl. II.  

Čas plnenia   

  

1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy počas zimného obdobia a to najmä v období od 1. 

decembra (predošlého roku) do 31. marca (roku nasledujúceho). 

2. Objednávateľ má právo v prípade kalamity požiadať Dodávateľa o zabezpečenie služieb aj mimo tohto obdobia. 

3. Zimnú údržbu bude Dodávateľ vykonávať samostatne. 

4. Dodávateľ je vždy povinný začať vykonanie prác po vytvorení poľadovice na ceste alebo po nasnežení 3 cm 

snehu najneskôr do 45 minút. 

5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť ciest od 6:00 

6. Dodávateľ zabezpečuje operatívny dispečing pracujúci nepretržite, 24 hodín a 7 dní v týždni, počas celej zimnej 

sezóny, ktorý zabezpečuje neustály dohľad nad potrebou zásahu. 

 

Čl. III.  

Doba platnosti zmluvy  

  

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

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

lehote.  

 

3. 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.  

  

 

Čl. IV.  

Cena a fakturácia  

  

1. Objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi žiaden preddavok.  

  

2. Dodávateľ najneskôr do 3. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie a 

potvrdenie súpis vykonaných prác, ktorý ma Objednávateľ právo porovnať s elektronickým záznamom z GPS 

zariadenia.  

 

3. Následne Dodávateľ predloží faktúru za skutočne odvedené práce s odsúhlaseným a potvrdeným súpisom 

vykonaných prác a spotrebovaného posypového materiálu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou faktúry. Dodávateľ 

bude fakturovať výkony zimnej údržby faktúrou, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

  

4. Dodávateľ je povinný fakturovať výkony zimnej údržby samostatne v mesačných fakturačných obdobiach. Ku 

faktúre je povinný priložiť súpis rozsahu vykonaných prác a spotrebovaného posypového materiálu. 

  

5. 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, posyp komunikácií 

a zvoz odpadkových nádob a zároveň je zapnuté GPS zariadenie. 

  

6. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách  znení neskorších predpisov. Považuje 

sa za cenu maximálne platnú počas doby trvania tejto zmluvy.  

  

7. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu nasledovne:   
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a) Traktor s radlicou a posypovačom    25 ,- € / 1 hod. bez DPH  

b) Zvoz odpadkových nádob  

c) Pohotovostná služba    

20,- € / 1 hod. bez DPH  

min. odber 20 hod. mesiac/jeden traktor 

Objednávateľ garantuje Dodávateľovi min. objem prác 20 hod. s cieľom zabezpečenia pohotovosti.  

Dodávateľ je oprávnený tento rozsah prác účtovať ako odmenu za pohotovosť aj v prípade ak kvôli priaznivému 

počasiu služby Dodávateľa neboli potrebné.  

V prípade vykonávania prác Dodávateľom bude účtovať práce prevyšujúce uvedený garantovaný rozsah.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom: 

 

a) pohotovostnou službou sa rozumie - 24 hod. dispečing a okamžité nasadenie stroja s obsluhou,  

b) preprava materiálov je zahrnutá v cene kilometrového za prejazd príslušného posýpacieho stroja,  

c) výber dodávateľa a druh posypových materiálov má právo určiť Objednávateľ 

d) všetky v tejto zmluve uvedené ceny zimnej údržby platia cez pracovné dni, víkendy a aj štátne sviatky bez 

príplatkov a tieto stanovené cena zohľadňujú všetky náklady Dodávateľa s poskytovaním prác  a služieb v 

zmysle tejto zmluvy.  

 

9. Splatnosť faktúry je stanovená na 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V prípade omeškania úhrady má 

Dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 8% p.a. 

  

10. 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 zabezpečí na vlastné náklady posypový materiál na plnenie povinností na základe voľby druhu 

posypového materiálu a jeho dodávateľa podľa inštrukcií Objednávateľa a zabezpečí jeho uloženie. 

 

4. 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. Po dohode 

zmluvných strán môžu tento výkaz nahradiť záznamom pohybu mechanizmov z vložených GPS zariadení. 

  

5. Dodávateľ musí bez meškania telefonicky a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek  udalosti, ktorá 

bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto zmluvy, ako napríklad neprejazdnosť ciest kvôli zaparkovaným 

autám. 

  

6. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi skutočnosť počas kalamitných situácií, keď už 

vlastnými  silami nie je schopný zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií.  

  

7. Dodávateľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nedostatok posypového materiálu.  
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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.  

Zmluvná pokuta 

 

1. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

a) 100,- Eur za každú hodinu omeškania poskytovania služieb. 

b) 300,- Eur za každý deň, počas ktorého Objednávateľ nebude môcť sledovať pohyb mechanizmov 

Dodávateľa prostredníctvom GPS zariadení. 

2. Zmluvná pokuta nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za spôsobené škody. 

3. Objednávateľ má právo započítať zmluvnú pokutu do výšky úhrady faktúry.  

 

Čl. VIII.  

Povinnosti Objednávateľa  

  

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

2. Objednávateľ je povinný platiť riadne a včas za riadne dodané služby Dodávateľa. 

 

Čl. IX.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom poslednej Zmluvnej strany a svoje právne účinky dňom, ktorý nasleduje po 
dni jej publikácie na webovom sídle Objednávateľa. 
  

2. Skutočnosť, že ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatné, resp. neúčinné, nemá vplyv na 
platnosť a účinnosť jej ostatných ustanovení. 
 

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe písomnej dohody medzi Zmluvnými stranami, vo forme číslovaného 
dodatku podpísaného Zmluvnými stranami. 
 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú 
stranu. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  
Príloha č. 1- Zoznam a poradie ulíc 
Príloha č. 2- Zoznam úsekov na posyp soľou a inertným materiálom 
Príloha č. 3- Zoznam úsekov pre zvoz odpadkových nádob 

 
6. Zmluvné strany potvrdzujú, že ich právna spôsobilosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu uzatvorili na základe svojej 

slobodnej vôle, vážne a že táto Zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsahu porozumeli, na 
znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpísali 

 

Dodávateľ       Objednávateľ 

V Marianke, dňa: 02.01.2020     V Marianke, dňa: 02.01.2020 

____________________________    ___________________________ 

  obec Marianka 

  Ing. Dušan Statelov, starosta   
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Príloha č. 1 - Operačný plán zimnej údržby 
Zoznam a poradie ulíc  

 
Traktor č.1 
 

Bude robiť údržbu nasledovných ulíc v danom poradí 
 

1. Štúrova 
2. Budovateľská 
3. Školská 
4. Bystrická 
5. Na Ovsisku 
6. Južná cesta 
7. Podhájska 

 
 
Traktor č.2 
 

Bude robiť údržbu nasledovných ulíc v danom poradí 
 

1. Partizánska 
2. Športová 
3. Borinská 
4. Slnečná 
5. Stupavská 
6. Na Vinohradoch 
7. Potočná 
8. Lesná 
9. Školská 
10. Bystrická 
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Príloha č. 2 - Zoznam úsekov pre posyp soľou a inertným materiálom 
 

 
 

úseky označené  
 

a) červenou farbou – cestná soľ 
b) modrou farbou – inertný materiál vhodný aj k vodným zdrojom 
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Príloha č. 3 - Zoznam úsekov pre zvoz odpadkových nádob 
 

 
1. Borinská 
2. Lesná 
3. Partizánska 
4. Potočná 
5. Na Tálkoch 
6. Karpatská 
7. Slnečná 

 
 
 
 

 


