
Zmluva 

o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka v plnom znení 

Medzi: 

Objednávateľ:    
 
Obchodný názov: Obec Matysová 
zastúpená Ivetou Kundrátovou, starostkou obce 
Sídlo: Matysová 27, 064 56 Malý Lipník 
IČO: 00330051 
DIČ: 2020698702 
Bankové spojenie:  SK46 0200 0000 0000 1562 9602 
 
Vykonávateľ:    
 
Obchodný názov: Kundrát Marián 
Sídlo: 065 46 Matysová 71 
IČO: 41571771 
DIČ: 1023313236 
Bankové spojenie:  SK95 5200 0000 0000 1760 2585 

 

Za týchto podmienok: 

I. 

Predmet zmluvy 

 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie zimnej údržby – odhŕňanie snehu na miestnej 
komunikácii a k cintorínu v intraviláne obce Matysová. 
 

II. 
 

Spôsob vykonávania zimnej údržby – odhŕňanie snehu 
 

2.1.  Zimná údržba – odhŕňanie snehu bude vykonávateľ vykonávať do 2 hodín po telefonickom 

vyzvaní objednávateľa alebo automaticky po napadnutí cca 30 cm nového snehu meraného 

na miestnej komunikácii. 

2.2. Zimnou údržbou sa rozumie: odhŕňanie snehu vlastným strojom s radlicou, ktorý je k tejto 

činnosti prispôsobený. 

2.3. Po vykonaní zimnej údržby predmetnej tejto zmluvy v zmysle čl. I, predloží vykonávateľ 

harmonogram (rozpis) uskutočnenej zimnej údržby a objednávateľ potvrdí vykonanie prác . 

Tento rozpis bude súčasťou faktúry, ako aj jej prílohy. 

2.4. Vykonávateľ po telefonickom vyzvaní na výkon predmetu tejto zmluvy nastúpi maximálne do 

2 hodín od vyzvania. 

III. 



Cena a platobné podmienky 

3.1. Cena za výkon zimnej údržby  - ohŕňanie snehu je 25,00 €/1 hodinu s DPH. 

3.2. Po vykonaní prác , odsúhlasení a písomnom potvrdení vykonaných prác v súlade s bodom 

2.3. tejto zmluvy, vykonávateľ predloží objednávateľovi faktúru za skutočne odvedené práce 

spolu s prílohami (výkaz vykonaných prác) podpísaný objednávateľom. Vykonávateľ bude 

fakturovať výkon zimnej údržby faktúrou, ktorá musí mať všetky náležitosti daňového 

dokladu 

3.3.  Splatnosť faktúry je stanovená na 30 dni odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. 

3.4.  V prípade nedodržania termínu výkonu zimnej údržby podľa bodu 2.5. tejto zmluvy , je 

objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy fakturovanej na deň, 

v ktorom nebol dodržaný termín výkonu zimnej údržby. 

3.5.  V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ vykonávateľovi 

úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.12.2017 do 31.04.2019. 

4.2. Zmluva nadobúda platnosť a zároveň účinnosť jej podpisom zástupcami oboch strán. 

4.3. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou oboch strán, pričom vzťah ňou 

založený sa končí dňom uvedeným v dohode. Túto zmluvu je možné v dobe jej platnosti  

jednostranne ukončiť okamžitým skončením a to z dôvodu, ak druhá strana hrubo poruší 

niektoré z jej ustanovení. Platnosť a účinnosť zmluvy zaniká dňom doručenia okamžitého 

ukončenia druhej strany. 

4.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve 

vykonávateľ. 

4.5. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spájajú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

 

V Matysovej , dňa: 13.12.2017 

 

Za objednávateľa:       Za vykonávateľa: 

 

 

------------------------------------      ------------------------------------- 
      Iveta Kundrátová         Marián Kundrát 
       Starostka obce 


