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Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 

  

medzi: 

 

 

Účastník č. 1:      Obec Matejovce nad Hornádom 
sídlo:       053 21  Matejovce nad Hornádom 97 

osoba konajúca v mene:                             Mgr. Ivana Hrebenárová 

IČO:       00329363 

DIČ:       2020717776 

IČ DPH:      

bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:       SK89 5600 0000 0034 2477 7001 

kontakt:      tel.: 0904 762 731 

                                                                  e-mail: starosta@obecmatejovcenadhornadom.sk 

 

(ďalej ako „Účastník 1“) 

 

a 

 

Účastník č. 2: Branislav Mikolaj 
sídlo: Markušovce 668, 053 21 Markušovce 

IČO: 50 192 850 

DIČ: 112 134 2607 

IČ DPH: SK 112 134 2607 

Zapísaný: Živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, číslo 860-26447 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN: SK03 0900 0000 0051 0983 

kontakt: tel.: 0918 953 791 

 e-mail: branislavmikolaj5@gmail.com 

 

 

(ďalej ako „Účastník 2“) 
 

(ďalej spoločne ako „Účastníci“ alebo „Zmluvné strany“) 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie zimnej údržby – odhŕňanie snehu na určenej obecnej 

komunikácii. Konkrétny vymedzený úsek je stanovený nasledovne: 

- všetky miestne komunikácie obce Matejovce nad Hornádom vrátane cesty smerom k domu 

č. 114, ktorá sa tiež napája na novú ulicu v časti Kolónia I. a ktorú ma obec v nájme od 

spoločnosti SPP- distribúcia, a.s.  

 

II. 

Spôsob vykonávania zimnej údržby – odhŕňanie snehu 

 

1. Zimnú údržbu – odhŕňanie snehu bude vykonávať ako vykonávateľ Účastník č. 2 osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby po telefonickom vyzvaní a dohode so starostom obce. 

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

činnosti prispôsobený. 
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3. Po vykonávaní zimnej údržby predmetnej tejto zmluvy v zmysle článku I., predloží Účastník č. 

2 harmonogram (rozpis) uskutočnenej zimnej údržby Účastníkovi č. 1. Tento rozpis bude 

súčasťou faktúry, ako aj jej prílohy. 

 

III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za výkon zimnej údržby je 40,00 €/ 1 h bez DPH za odhrnutie vymedzeného úseku určenej 

komunikácie v zmysle článku I. v oboch smeroch. 

2. Odmena za vykonané práce sa vyúčtuje za predošlý kalendárny mesiac v súlade s bodom 2.3 

článku II. tejto Zmluvy pričom Účastník č. 2 zároveň predloží Účastníkovi č. 1 faktúru za 

vykonané práce. 

3. Odmena za vykonané práce je splatná podľa faktúry vystavenej Účastníkom č. 2. 

4. V prípade omeškania Účastníka č. 1 s platením faktúry uhradí Účastník č. 1 Účastníkovi č. 2 

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

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom zverejnenia podľa osobitného predpisu. 

3. Túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, pričom 

vzťah ňou založený sa končí dňom uvedeným v dohode.  

4. Túto zmluvu je možné v dobe jej platnosti jednostranne ukončiť – písomnou výpoveďou a to aj  

bez uvedenia dôvodu pričom zmluva zanikne ku poslednému dňu v mesiaci nasledujúcom po 

mesiaci v ktorom bola výpoveď jednej zmluvnej strany doručená druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Účastník č. 1 a jedno 

vyhotovenie Účastník č. 2. 

6. Záväzkové vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov ako aj príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

7. Túto zmluvu možno zmeniť po vzájomnej dohode účastníkov len písomnými dodatkami, 

podpísanými oboma účastníkmi zmluvy. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s jednotlivými časťami 

zmluvy a zmluvou ako celkom a podpisom potvrdzujú jej platnosť. 

9. Túto zmluvu v platnom znení zverejní Účastník č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobodnom prístupe k informácií) ako aj v zmysle súvisiacich predpisov.  

 

 

 

 

Účastník 1:                  Účastník 2: 

 

 

 

V .............................., dňa:........................  V ..............................., dňa:.......................... 

 

 

 

 

    ______________________________                ______________________________ 

 Mgr. Ivana Hrebenárová                                                            Branislav Mikolaj  

                      starostka obce  


