
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA MIESTNYCH 

KOMUNIKÁCIÍ  
(uzavretá podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení) 

 

Objednávateľ  :           OBEC  DÚBRAVICA       
V zastúpení :               Ing. Janka Slobodníková – starostka obce 

Sídlo:                            Dúbravica 29, 976 33 Poniky     

IČO:                             00313408 

DIČ:                             2021115811 

Bankové spojenie :      VUB, a.s.,   č.ú. 12229312/0200  

                                   IBAN: SK9202000000000012229312 

                                    (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ:             AGRO – PONIKY, s.r.o.      

V zastúpení :                Ing. Dušan Vajs - konateľ 

Sídlo:                            Družstevná č. 376,976 33 Poniky 

IČO:                             36618802 

IČ DPH:                       SK 2020090534 

Bankové spojenie:        VUB, a.s., IBAN: SK17 0200 0000 0018 2784 7853  

  (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1) Poskytovateľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečovať za 

použitia vlastnej techniky odhŕňanie snehu, odpratávanie snehu a zjazdnosť miestnych 

komunikácií v prípade požiadavky objednávateľa aj chodníkov, parkovísk a iných verejných 

priestranstiev (ďalej len miestnych komunikácií ) – pluhovaním,  posypom inertným 

materiálom ( štrk ), nakladaním a odvozom snehu podľa pokynov objednávateľa v 

katastrálnom území obce Dúbravica, v zimnom období roku 2020/2021. 

 

2) Objednávateľ sa zaväzuje za udržiavanie miestnych komunikácií v zimnom období 

2020/2021 zaplatiť poskytovateľovi cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.  

 

3) Pokyny za objednávateľa  môže poskytovateľovi dať starostka obce a p. Garajová, 

zamestnankyňa obecného úradu.  

 

Čl. II. 

Miesto plnenia 

 

1) Poskytovateľ bude udržiavať zjazdnosť miestnych komunikácií v katastrálnom území 

obce Dúbravica. 

 

2) Objednávateľ je po vykonaní kontroly stavu zjazdnosti miestnych komunikácií 

povinný podpísať zamestnancovi poskytovateľa denný pracovný výkaz (stasku) používaného 

stroja. 

 



3) Poskytovateľ je povinný  bez meškania telefonicky na číslo telefónu 0917 877 313,  

048/419 22 15 informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo 

sťažuje realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.11.2020 do 30.4.2021. 

 

2) Poskytovateľ bez prieťahov zabezpečí  zjazdnosť miestnych komunikácií obce 

Dúbravica,  najneskôr o 05,00 hod. pluhovaním, následne posypom inertným materiálom a v 

prípade potreby aj odvozom snehu v zimnom období 2020/2021. 

 

Čl.IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1) Cena  za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v súlade so zákonom č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a doplnkov, a to 

38,00€/1hod. za nakladanie a odvoz snehu, 35,00 €/1hod. za pluhovanie, 35,00 €/1hod za 

posyp, 10,00 €/1deň za pohotovosť. Pohotovostná služba vo vymedzenom čase plnenia 

zmluvy  bude zahájená od prvého sneženia, alebo vytvárania poľadovice až do času skončenia 

sneženia alebo skončenia vytvárania poľadovice. Pri posype bude účtovaná aj spotreba 

materiálu ( štrk, soľ ). Poskytovateľ je platcom  DPH. 

 

2) Poskytovateľ je povinný najneskôr do konca prvého pracovného týždňa  

nasledujúceho mesiaca predložiť na základe podpísaných denných výkazov prác faktúru za 

uplynulý mesiac. Kópie podpísaných denných výkazov prác za príslušný mesiac budú 

podkladom k mesačnej fakturácii. Za objednávateľa  môže schváliť a podpísať denný výkaz 

prác len starostka obce. 

 

3) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vystavenú faktúru poskytovateľa za predmet 

zmluvy do 15 dní od doručenia faktúry. 

 

Čl. V. 

Sankcie 

 

1) V prípade, ak poskytovateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku I. II. a III. tejto 

zmluvy,   alebo v prípade omeškania objednávateľa s platbou ceny, sa vzniknuté spory budú 

riešiť písomnou dohodou oboch strán. 

 

Čl. VI. 

Ukončenie zmluvy 

 

1) Táto zmluva sa ukončí uplynutím dohodnutej doby.  

 

2)  Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak poskytovateľ nesplní povinnosti 

stanovené v tejto zmluve. Poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ 



nezaplatí faktúru v lehote najneskôr do 30 dní od doručenia faktúry. Odstúpením od zmluvy 

zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

 

2) Doručovanie medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje na adresy alebo kontaktné 

spojenia uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo 

adresy alebo iných kontaktných údajov na doručovanie, je povinná o tejto zmene písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana 

platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie 

(uvedené v zmluve alebo podľa posledného oznámenia zmeny).Písomnosti podľa tejto 

zmluvy sa doručujú doporučeným listom na posledné známe adresy zmluvných strán. 

Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou 

(príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, 

s poznámkou poštového úradu: „adresát odmietol prevziať“, alebo iným textom poznámky 

poštového úradu s rovnakým významom; a tiež ak sa doporučená zásielka vráti odosielateľovi 

ako nedoručená – dňom vrátenia sa zásielky odosielateľovi; ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

3) Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku 

k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom  01.11.2020.  

 

5) Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden. 

 

6) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 

vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

 

V Ponikách dňa 03.09.2020 

 

 

 

 

 

 

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

                      objednávateľ:                                                                   poskytovateľ:             


