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Zmluva o dočasnom výkone zimnej údržby  

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

 

Objednávateľ: Obec Nedožery-Brezany 

IČO: 00 318 302 

so sídlom Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

zastúpený starostom obce Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ: Peter Bundzel 

IČO:  53 716 752 

sídlo – adresa prevádzky: Hlavná 275/88, 972 11  Lazany 

zapísaný dňa 08.04.2021, evid. orgán: Obecný úrad Lazany 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účastníci zmluvy uzatvorili po vzájomnej dohode túto obchodnú zmluvu podľa § 269 

ods. 2 Obch. zák. o dočasnom poskytovaní služieb súvisiacich so zimnou údržbou ciest 

a verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve a správe objednávateľa. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa zimnú 

údržbu ciest, ulíc, verejných priestranstiev a iných priestorov na základe požiadavky 

a špecifikácie objednávateľa. Zimná údržba bude pozostávať z odhrabávania a 

pluhovania snehu z predmetných priestorov v takom rozsahu, aby tieto spĺňali 

požiadavku zjazdnosti a prejazdnosti pre automobily a priechodnosti pre občanov. 

Uvedená zmluva sa netýka vykonávania posypov inertným alebo tekutým materiálom 

a taktiež sa netýka úpravy a údržby obecných chodníkov.  

 

III. 

Doba platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom platnosti aktom podpisu obidvoch 

zmluvných strán, najneskôr však od 00:00 hod. dňa 01.12.2021 do 24:00 hod. dňa 
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28.02.2022. Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode predĺžiť na 

základe potreby s ohľadom na aktuálne poveternostné podmienky  a vývoj počasia. 

 

IV. 

Platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na platobných podmienkach za poskytovanie vyššie 

uvedených činností takto:  

 

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi sumu 10 EUR za každý kalendárny 

deň v mesiaci počas platnosti tejto zmluvy ako poplatok za pohotovostnú službu, na 

základe ktorej má poskytovateľ pripravenú a rezervovanú príslušnú techniku potrebnú na 

výkon služby pre potreby objednávateľa.  

 

Za konkrétny výkon čistiacich a odhrabávacích prác na komunikáciách v správe 

objednávateľa sa zaväzuje objednávateľ uhradiť poskytovateľovi 26 EUR  / motohodina. 

Uvedený rozsah odpracovaných motohodín si budú zástupcovia zmluvných strán pred 

fakturáciou zo strany poskytovateľa vzájomne odsúhlasovať.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi uhrádzať vyššie uvedené finančné platby na 

základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi po uplynutí 

posledného dňa v kalendárnom mesiaci v lehote do 7 dní od obdržania faktúry. V prípade 

omeškania finančnej úhrady zo strany objednávateľa v rozsahu viac ako 5 dní od 

stanovenej lehoty splatnosti je poskytovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania 

v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, resp. je oprávnený od tejto zmluvy 

písomne odstúpiť s okamžitými účinkami, ktoré nastanú dňom doručenia písomného 

odstúpenia od zmluvy objednávateľovi. 

 

V. 

Iné dojednania 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté služby pre objednávateľa riadne a včas, 

v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje 

dostatočným technickým zabezpečením, aby poskytovanie vyššie uvedených služieb 

v prospech objednávateľa  zabezpečil v čase potreby tak, aby nebol ohrozený či zmarený 

účel tejto zmluvy a služby obyvateľom obce Nedožery-Brezany.  

 

2. V prípade vzniku škodovej udalosti, ku ktorej by došlo zavinením poskytovateľa na 

majetku objednávateľa alebo majetku jeho občanov (poškodenie motorového vozidla, 

zelene, oplotenia a podobne), za túto škodu zodpovedá poskytovateľ v plnom rozsahu, ak 

sa nepreukáže, že uvedenú škodu nespôsobil výlučne sám alebo vznik škody nebolo 

možné odvrátiť, resp.  jej vznik má podstatu zapríčinením z vyššej moci. Preukázanú 

náhradu škody uhradí poskytovateľ formou priamej náhrady poškodenému resp. túto 
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povinnosť za neho splní poisťovacia spoločnosť, s ktorou má poskytovateľ uzatvorenú 

zmluvu o zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.  

 

VI. 

Rôzne 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva 

rovnopisy a poskytovateľ jeden rovnopis zmluvy s platnosťou originálu. 

 

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len písomnou 

formou po vzájomnej dohode zmluvných strán, avšak v prípade potreby a vzniknutej 

havarijnej situácie je možné zmeniť jej dohodnuté podmienky i verbálnym dohovorom jej 

účastníkov, pričom písomnú formu tejto verbálnej dohody sú povinní uzatvoriť v lehote 

najneskôr do 24 hodín od dohodnutia zmeny jej podmienok. 

 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať 

i prostredníctvom tretej osoby pre prípad, že by zo zdravotných alebo iných 

nepredpokladaných dôvodov nemohol splniť záväzky z nej vyplývajúce sám. Zastupujúci 

poskytovateľ je povinný počas doby poskytovania služieb za zmluvného poskytovateľa 

vstúpiť do práv a povinností tejto zmluvy. 

 

4. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, 

pričom prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný, a keďže znenie tejto 

zmluvy je plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu vlastnoručne 

podpísali.  

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi v platnom 

znení podľa právneho poriadku SR. 

 

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 30.11.2021. 

Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 

 

 

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

       Ing. Jaroslav Pekár, PhD.        Peter Bundzel 

starosta obce Nedožery-Brezany  


