
ZMLUVA O VÝKONE ZIMNEJ ÚDRŽBY 

uzatvorená v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

/Zmluva o dielo/ 

 

Objednávateľ :   Obec  Hrochoť  
    Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť  
Zastúpený :   Bc. Marian Mazúch, starosta obce  
IČO :    00 313 475 
DIČ :    2021115855 
Bankové spojenie :  PRIMA BANKA, a.s., pobočka Banská Bystrica  
Číslo účtu :   120 261 3002/5600 
IBAN :    SK 47 5600 0000 0012 0261 3002  
Mobil:                                 0907813897 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ  :  Poľnohodpodárske družstvo Hrochoť      
                                          Družstevná 475/6, 976 37 Hrochoť 
Zastúpený :   Slavomír Šimko, predseda    
IČO :    00 189 162 
IČ DPH :   SK2020459254 
Bankové spojenie :   VÚB Banská Bystrica 
Číslo účtu :   000 141 5312/0200 
IBAN :                                SK4102000000000001415312 
Mobil:                                 0905888915                                 
  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1)  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre objednávateľa: Výkon zimnej údržby miestnych komunikácii. 
 
2)  Zhotoviteľ sa zaväzuje bez prieťahov udržiavať pre objednávateľa zjazdnosť miestnych komunikácií  

v katastrálnom území obce Hrochoť, a to včasným pluhovaním v zimnom období 2022/2023.  
 
3) Objednávateľ sa zaväzuje za udržiavanie miestnych komunikácií v zimnom období 2022/2023 v zjazdnom 

stave zaplatiť zhotoviteľovi cenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy.  
 

Článok II. 
Miesto plnenia 

 
1) Zhotoviteľ bude udržiavať zjazdnosť miestnych komunikácií pluhovaním v intraviláne obce Hrochoť.  
 

2) Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu stavu zjazdnosti miestnych komunikácií a po výkone prác 
podpísať výkon prác zhotoviteľovi.  

 
3) Zhotoviteľ je povinný predkladať záznam vykonaných prác na predloženie a schválenie objednávateľovi 

v posledný pracovný deň v každom týždni, v ktorom sa uskutočňuje zimná údržba. Objednávateľ svojim 
podpisom potvrdí vykonané práce. Kópie záznamu o vykonaných prácach za príslušný mesiac budú podkladom 
k mesačnej fakturácii.  

 



4) Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky informovať objednávateľa pri vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy.  

 
 

Článok III. 
Čas plnenia 

 
1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.12.2022 do 31.03.2022.  

 
2) Zhotoviteľ bez prieťahov zabezpečí zjazdnosť miestnych komunikácií obce Hrochoť včasným pluhovaním 

za účelom odstránenia snehu v zimnom období roku 2022/2023 aj po 31.03.2022, ak si to poveternostné 
podmienky, stav resp. zjazdnosť miestnych komunikácií vyžiadajú, avšak po predchádzajúcom oznámení 
objednávateľa. V prípadne zlých poveternostných podmienok pluhovanie snehu z miestnych komunikácií 
bude vykonané pred prvým odchodom autobusu, t.j. začne pred štvrtou hodinou rannou.  

 
Článok IV. 

Zodpovednosť za škodu 
 
1) Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody ním spôsobené na miestnych komunikáciách a na 

majetku fyzických a právnických osôb.  
 

2) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené v dôsledku nezabezpečenia zjazdnosti miestnych 
komunikácií pluhovaním obce Hrochoť, ktorých zjazdnosť zabezpečuje zhotoviteľ.  

 
Článok V. 

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 za pluhovanie 40,00€ bez DPH /1 
hodina vykonaných prác a paušálny poplatok za pohotovosť denne 30,00€ bez DPH, resp. jeho pomernú 
časť.  Priemerná doba pluhovania celej obce je max. 3 hodiny (120,00€ bez DPH). Pohotovosť vyhlasuje 
a ruší objednávateľ zhotoviteľovi na základe telefonického kontaktu.  
 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry za zimnú údržbu budú zhotoviteľom vystavené do 7 dní po uplynutí 
kalendárneho mesiaca za príslušný mesiac po predchádzajúcom schválení denného záznamu 
vykonaných prác objednávateľom.  

 
3) Za zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu do 30 dní po 

doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ.  
 

Článok VI. 
Sankcie 

 
1) V prípade, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v článku I. a III. tejto zmluvy, v dôsledku čoho bude 

objednávateľ nútený zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií prostredníctvom iného subjektu, 
zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi cenu, ktorú zaplatil objednávateľ inému subjektu za 
vykonanie náhradnej zimnej údržby miestnych komunikácií.  
 

2) V prípade omeškania objednávateľa s platbou ceny, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 
 
 
 
 



Článok VII. 
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 zhotoviteľ nesplní povinnosti stanovené v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote do 30 
dní od doručenia faktúry. Odstúpením od zmluvy  zaniká zmluva dňom doručenia odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane.  

 
Článok VIII. 

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.  

 
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  

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
 

5)        Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis.  

 
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.  
 
7)         Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam miestnych komunikácií, ktoré nie sú predmetom výkonu      

zimnej údržby.  
 

 
V Hrochoti, dňa 11.11.2022 
 
 
 
 
...........................................................    .......................................................... 
          Bc. Marian Mazúch                                                                                        Slavomír Šimko  
 starosta obce                           predseda   
  
 
 


