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Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby 

pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev     

č.5/2022/OV   
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

Článok I. 

Zmluvné strany  

 

1.1. 

Obchodné meno: Mesto Snina 

sídlo:    Slovenská republika, 

069 01 Snina, Strojárska 2060/95 

IČO:    00 323 560 

DIČ:    2020794666 

IČ DPH:   SK2020794666 

Zastúpené  Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

Bankové spojenie:  Prima Banka a. s.,  

                                  č. ú. : 4205964004/5600 

                                    IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004  

/na strane jednej, ďalej v texte len „objednávateľ“/ 

 

1.2. 

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 

sídlo:    Slovenská republika, 

069 01 Snina, Budovateľská 2202/10 

IČO:    43904157 

DIČ:    2022508081 

IČ DPH:   SK2022508081 

Zastúpené  Mgr. Jozef Ondik, konateľ 

Bankové spojenie:  ČSOB, a. s., pobočka Snina 

                                    IBAN: SK98 7500 0000 0040 0585 7431 

/na strane druhej, ďalej v texte len „dodávateľ“/ 

 

/Objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

Objednávateľ a dodávateľ uzatvárajú v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej v texte len „Zmluva“), za 

týchto zákonom a zmluvne dohodnutých podmienok:  

 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií III.         

a IV. triedy, účelových komunikácii a chodníkov, odstavných plôch a verejných 

priestranstiev vo vlastníctve mesta, za podmienky dodržania platných nariadení               

a predpisov a za účelom zjazdnosti týchto komunikácií. 
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2.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa za odplatu nasledovné výkony       

a práce (ďalej len “zimná údržba“):  

- zabezpečenie zimnej údržby a zjazdnosti miestnych komunikácií III. a IV. triedy          

a účelových komunikácii, 

- včasný operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia, 

- zabezpečenie dostatočného počtu vozidiel a mechanizmov potrebných na zimnú 

údržbu,  ich včasné pristavenie a nasadenie na výkon zazmluvnených prác, 

- zabezpečenie v prípade potreby 24 hodinovej pohotovosti a dispečingu.  

2.3 Služby podľa tejto zmluvy bude dodávateľ vykonávať vlastnými mechanizmami             

a prostriedkami, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.  

 

 

Článok III.  

Spôsob plnenia 

 

3.1 Výkon zimnej údržby riadi a organizuje dispečing zimnej údržby zriadený 

Dodávateľom.  

3.2 Sídlo dispečingu zimnej údržby bude Dodávateľom zriadené tak, aby na území mesta 

Snina nepretržite monitorovalo stav zjazdnosti udržiavaných komunikácií.  

3.3 Dodávateľ vyčlení alebo zriadi  minimálne jednu telefonickú linku pre potreby 

obyvateľov mesta Snina alebo potreby dispečingu zimnej služby, za účelom 

nahlasovania závad v zjazdnosti alebo schodnosti udržiavaných komunikácií na území 

mesta.  

 

 

Článok IV.  

Povinnosti dodávateľa 

 

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a účelových 

komunikáciách  

- zabezpečiť ich zjazdnosť počas doby trvania zmluvy, 

- zabezpečiť ich zjazdnosť aj počas sneženia alebo mrznúceho mrholenia, 

- odstrániť zvyšky snehu alebo ľadu do 15. hodín po skončení spádu snehu alebo 

mrznúceho mrholenia. 

4.2 Na miestnych komunikáciách je dodávateľ povinný odstrániť zvyšky snehu alebo ľadu 

do piatich (5) hodín po skončení spádu snehu alebo mrznúceho mrholenia. 

4.3 Dodávateľ je povinný dodržať 40 minútový limit výjazdu mechanizmov zimnej údržby 

zo stanovišťa mechanizmov zimnej údržby, a to od vydania príkazu dispečingu               

a dodržať limit príchodu mechanizmov zimnej údržby na miesto zásahu do 15 minút    

od výjazdu mechanizmov zo stanovišťa.  

4.4 V prípade pretrvávajúcich nízkych teplôt pod 7° Celzia, kedy nie je možné odstrániť       

z miestnych komunikácií zvyšky snehu alebo ľadu v termínoch stanovených zmysle 

bodu 4.1 tejto zmluvy, dodávateľ zabezpečí ich trvalú zjazdnosť vhodným posypom. 

Odstránenie zvyškov snehu alebo ľadu dodávateľ zabezpečí v termínoch stanovených     

v bode 4.1 tejto zmluvy ihneď, ako to zvýšenie vonkajšej teploty umožní. 

4.5 Dodávateľ musí vybaviť systémom monitorovania vozidiel všetku techniku, ktorú 

používa na zimnú údržbu mestskej časti. Za týmto účelom je Dodávateľ povinný 

zabezpečiť Objednávateľovi (kontaktnej osobe objednávateľa uvedenej v článku XI.) 

licenciu softvéru (online prístup história pohybu vozidiel, kniha jázd...) a zaškolenie 

k sledovaniu techniky, ktorá je určená na výkon zimnej údržby v meste Snina. 
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Nedodanie alebo zablokovanie takého to prístupu sa považuje za hrubé porušenie 

zmluvy. 

4.6 Dodávateľ, okrem pohotovostnej služby a dispečingu, mzdového zvýhodnenia za nočnú 

prácu a náhrady mzdy za sviatok, nemôže fakturovať služby, ktorých dodanie nevie 

preukázať cez systém monitorovania vozidiel, resp. iný účtovný doklad. 

 

 

Článok V.  

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

5.1 Objednávateľ je oprávnený určiť poradie dôležitosti udržiavaných komunikácií podľa 

svojho návrhu. V takomto prípade budú zoznamy komunikácií podľa poradia ich 

dôležitosti tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

5.2 Objednávateľ má právo k online monitoringu dodávateľskej techniky, ktorá zabezpečuje 

zimnú údržbu a zjazdnosť komunikácii v meste a je oprávnený túto činnosť kontrolovať 

a zaznamenávať. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie zimnej údržby zaplatiť dodávateľovi dohodnutú 

cenu v zmysle článku VII tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI.  

Čas plnenia 

 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2022 do 31.12.2022 (s tým, že lehota na 

poskytovanie služieb je od 01.01.2022 do 31.03.2022 a od 01.11.2022 do 31. 12. 2022) 

alebo v zmysle samostatnej objednávky objednávateľa. 

 

 

Článok VII.  

Cena a platobné podmienky 

 

7.1 Cena za poskytované služby bola stanovená dohodou zmluvných strán v maximálnom 

objeme podľa prílohy č. 1. Cena za zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov 

bola dohodnutá ako cena za km/eur a cena za zimnú údržbu odstavných plôch 

a verejných priestranstiev bola dohodnutá ako cena hod/eur. Cenník jednotlivých 

výkonov tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

7.2 Na zvýšení alebo znížení ceny za zimnú údržbu sa musia zmluvné strany písomne 

dohodnúť vo forme dodatku tejto zmluvy. 

7.3 Zvýšenie alebo zníženie ceny nemá spätnú účinnosť. 

7.4 Požiadavky objednávateľa nad rámec dohodnutých prác budú uplatnené u Dodávateľa 

vo forme písomnej objednávky. 

7.5 Vykonané práce budú vyfakturované na základe výstupu z monitoringu vozidiel a 

vážnych lístkov. Spotreba posypového materiálu musí byť uvedená podľa skutočnosti. 

Fakturačný podklad musí obsahovať vyplnený výkaz jednotlivej techniky. Tieto 

podklady sú neoddeliteľnou súčasťou vystavenej faktúry. 

7.6 Dodávateľ môže fakturovať len práce, ktoré skutočne vykonal, a ktoré sú predmetom  

tejto zmluvy, resp. predmetom dodatkov uzavretých regulárne k tejto zmluve. 

7.7 Faktúru je dodávateľ povinný vyhotoviť v súlade s platnou legislatívou. Faktúra musí 

obsahovať minimálne: 

- číslo faktúry, 
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- označenie Dodávateľa a objednávateľa v rozsahu: názov, právna forma, sídlo; 

peňažný ústav, číslo účtu, 

- IČO, DIČ a IBAN, číslo zmluvy, číslo objednávky Objednávateľa, v prípade 

objednania prác navyše, 

- dátum vystavenia faktúry, 

- zdaniteľné obdobie, 

- cenu za dodané služby a množstvo spotrebovaného posypového materiálu, 

- súpis zmluvne vykonaných prác, vrátane knihy jázd a spotrebovaného posypového 

materiálu ako prílohu k faktúre,  

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Dodávateľa. 

Obsahom faktúry sú ďalej tieto údaje: 

- pluhovanie ciest – počet km, 

- posyp ciest – počet km, 

- pluhovanie chodníkov - počet km, 

- posyp chodníkov počet km, 

- pluhovanie  parkovísk a verej. priestranstiev -  počet hod. 

- posyp parkovísk a verej. priestranstiev  - počet hodín, 

- ručné čistenie počet hod., určenie lokality kde boli práce vykonané. 

- posypový materiál:  soľ:                      x m3 x cena/m3= 

                                                           drť                       x m3 x cena/m3= 

- príplatky     za nočnú  hod. sadzby v zmysle platnej legislatívy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                                                                                                       EUR 

 

7.8 V prípade, ak bude faktúra obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na opravu alebo doplnenie údajov; prípadne 

vystavenie novej faktúry. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a začne plynúť 

prevzatím opravenej, doplnenej resp. novej faktúry Objednávateľom. 

7.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Fakturácia za 

vykonané práce bude vykonávaná vždy v posledný kalendárny deň v mesiaci.  

7.10 V prípade vykonávania prác nad rámec dohodnutý touto zmluvou budú práce 

fakturované zvlášť podľa osobitne dohodnutých cien, ceny za tieto služby budú 

zmluvnými stranami dohodnuté písomne na základe cenovej ponuky predloženej 

Dodávateľom a schválenej Objednávateľom.  

 

 

Článok VIII.  

Zodpovednosť za vady a náhrada škody 

 

8.1 Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými a spôsobilými materiálnymi a 

personálnymi zložkami na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. 

8.2 V prípade vady poskytovanej zimnej údržby čo do množstva alebo kvality je 

Objednávateľ povinný tieto vady bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť 

Dodávateľovi. Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do dvoch hodín, na 

svoje náklady vady odstrániť a upovedomiť o tom Objednávateľa.  

8.3 Objednávateľ má popri nárokoch z vád tiež nárok na náhradu škody, ktorá mu vadným 

plnením vznikla a zmluvnú pokutu v zmysle článku IX tejto zmluvy.  

8.4 Dodávateľ v čase výkonu zimnej údržby preberá na seba zodpovednosť za všetky 

uplatnené regresy z dôvodu poškodenia zdravia alebo majetku účastníkov cestnej 
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premávky a chodcov, ak k poškodeniu došlo z dôvodu zjazdnosti na komunikáciách, na 

ktorých dodávateľ vykonáva zmluvne dohodnutú zimnú údržbu.  

 

 

Článok IX. 

 Sankcie a zmluvná pokuta. 

 

9.1 Dodávateľ je v omeškaní, ak neposkytne služby v zmysle tejto zmluvy riadne a včas; v 

takom prípade má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur za každý 

jednotlivý prípad, to neplatí, ak k takémuto porušeniu povinnosti došlo v dôsledku 

nepredvídateľných okolností, ktoré zapríčinili nezjazdnosť udržiavanej komunikácie pre 

vozidlá zimnej údržby. O každej takejto nepredvídateľnej okolnosti spíše Dodávateľ 

záznam a bezodkladne o tom upovedomí Objednávateľa. Právo uplatniť si zmluvnú 

pokutu má Objednávateľ do 30 dní od zistenia pochybenia najneskôr však do 60 dní od 

jej vzniku. 

9.2 Za neposkytnutie služby v zmysle tejto zmluvy riadne a včas sa považuje najmä:  

a) porušenie článku 4.1, 4.2 a 4.3 za každú ucelenú ulicu samostatne,  

b) porušenie článku 4.4.  

c) porušenie článku 4.5 a 4.6.   

9.3 Ak Dodávateľ preukáže nemožnosť riadneho výkonu zimnej údržby z dôvodu 

nezjazdnosti udržiavanej komunikácie pre vozidlá zimnej údržby, napr. z dôvodu 

neoprávnene odstavených vozidiel na udržiavaných komunikáciách, dopravnej nehody a 

pod., zmluvnú pokutu v zmysle tejto zmluvy objednávateľ nebude uplatňovať. 

9.4 V prípade omeškania úhrady faktúry Objednávateľom, je Objednávateľ povinný zaplatiť 

poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 

omeškania. V súlade s ustanovením § 364 Obchodného zákonníka, je po vzájomnej 

dohode oboch zmluvných strán možná úhrada sankcií vzájomným započítaním 

pohľadávok formou samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade. 

 

 

Článok X. 

 Ostatné ustanovenia. 

 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká:  

a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami,  

b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nedodrží  

alebo poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy,  

c) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu v jednomesačnej výpovednej dobe, 

d) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára. 

10.2 Výpoveď musí byť písomná a výpovedná doba začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa 

považuje za doručenú dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom 

vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom 

nedozvedel.  

10.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej 

strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky 

druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. 

 10.4 Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzťahu výpoveďou, nevylučuje možnosť 

uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením záväzku 

jednou zo zmluvných strán.  
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10.5 Sídlo a telefonické spojenie dodávateľa budú zverejnené na úradnej tabuli Mesta Snina 

vo vývesných skrinkách a na internetovej stránke mesta, a to za účelom umožnenia 

podávania reklamácií vykonávania zimnej údržby u dodávateľa občanmi.  

 

 

Článok XI.  

Záverečné ustanovenia. 

 

11.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať len formou písomných dodatkov, 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných 

právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.  

11.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva 

(2) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy. 

11.3 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.          

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov. 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa § 47a ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a to dňom 01.01.2022. Zmluvné strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa 

bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.5 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenia platnými.  

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámili, prečítali si ju, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Snine, dňa  23. 12.     9                                     V Snine, dňa   

 2019  

Za objednávateľa       Za dodávateľa 

 

 

 

 

 

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

Ing. Daniela Galandová                 Mgr. Jozef Ondik 

      primátorka mesta              konateľ 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Plán práce – zimná údržba, 

Príloha č. 2 – Cenník jednotlivých výkonov, 
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Príloha č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 5/2022/OV  

 

 

Plán práce  na rok 2022  

 

Zimná údržba 

 

Plán použitia :          v € 

 

1.) Posypový materiál na zimnú údržbu      25 000,00  

 

2.) Pohotovosť         17 500,00  

 

3.)    Ručné čistenie chodníkov, lávok, schodov od snehu , ľadu    15 000,00  

 

4.) Odhŕňanie snehu z chodníkov ( pluhovanie plus posyp )                18 000,00  

 

5.) Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií ( pluhovanie plus posyp)        20 000,00  

 

6.) Odhŕňanie odstavných plôch a verejných priestranstiev ( pluhovanie 

 

 plus posyp)                 4 000,00  

 

7.) Rôzne                        500,00  

 

 

 

Spolu bez DPH         100 000,00  EUR 

DPH              20 000,00 EUR 

Spolu s DPH          120 000,00  EUR 
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Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č.5/2022/OV   

 

Cenník služieb a výkonov zimnej údržby. 

 

Druh služby alebo výkonu  € s DPH/bez DPH merná jed. 
   
Odhŕňanie snehu bez posypu v šírke 3 m 5,50/4,58 Km 

Odhŕňanie snehu z chodníkov plus posyp 4,40/3,67 Km 

Odhŕňanie snehu z chodníkov bez posypu 2,20/1,83 Km 

Posyp miestnych komunikácií a chodníkov 2,20/1,83 Km 

Odhŕňanie odstavných plôch a verejných 

priestranstiev 

 

60,00/50 

 

hod. 

Presun dopravných prostriedkov 1,62/1,35 Km 

Posypový materiál- soľ Podľa skutočnosti Tona 

Posypový materiál - drť Podľa skutočnosti Tona 

Pohotovosť paušál  3 500 EUR./ mesiac 

Ručné čistenie lávok schodov od snehu, ľadu, 

blata plus posyp 

 

2,75/2,29 

 

15 min./1 prac. 

 

 

 

 

  

 


