
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obch.zákonníka 

 

 

 

Objednávateľ :  Obec Lieskovec 

so sídlom: Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec 

IČO : 00647861 

konajúce prostredníctvom : Michal Turay – starosta obce 

 

 

 

 

Zhotoviteľ :        Poľnohospodárske družstvo  

so sídlom : Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec 

IČO : 36 036 757 

konajúce prostredníctvom : Ing. Martina Luptáková – riaditeľka 

družstva, 

zap. v Obchodnom reg. Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel Dr., vložka 

č. 333/S 

 

 

 

 

I. 

Predmet zmluvy  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa zaväzuje za 

vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. Dielom sa rozumie zimná 

údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v katastri obce Lieskovec 

špecifikovaných v čl. I. bode 2. tejto zmluvy v rozsahu špecifikovanom v čl. I. bode 4. 

tejto zmluvy v dobe od 1.1.2022 do 30.3.2022 (ďalej len „zimná údržba“).  

 

2. Miestom vykonávania zimnej údržby je obec Lieskovec a to konkrétne miestne 

komunikácie, vyhradené verejné priestranstvá v majetku, resp. užívaní objednávateľa. 

 

3. Miestnymi komunikáciami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú najmä ulice – cesty pre 

motorové vozidlá. Chodníky nespadajú pod predmet zimnej údržby. Verejnými 

priestranstvami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú najmä spevnené plochy, parkoviská, 

autobusová zastávky, iné verejné priestranstvá dostupné verejnosti.  

 

4. Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä: 

pluhovanie a odhŕňanie snehu, posyp inertným, chemickým alebo kombinovaným 

posypovým materiálom.  

 

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zimnom období je predmetom údržby cca 7,3 km 

komunikácií.  

 

6. Zhotoviteľ vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií na základe telefonickej 

výzvy dispečingu (povereného pracovníka objednávateľa) adresovanej zhotoviteľovi na 

tel. č. 0903 575 010 – Jozef Čík alternatívne tel. č. 0903 575 015 – Ján Chalachan. 

Funkciu dispečera vykonáva zamestnanec objednávateľa : Michal Turay(starosta) tel. 

0903 787 186 a v jeho neprítomnosti p. Černá, p. Tužinská. Objednávateľ 

prostredníctvom dispečera zároveň určí, kedy je zhotoviteľ povinný zaradiť svojho 

zamestnanca do pohotovosti. 

 



7. Zhotoviteľ vykonáva zimnú údržbu s využitím 1 ks traktor s výkonom nad 120 koní 

s radlicou na odstraňovanie snehu s gumeným britom, 1ks traktor s rozmetadlom na 

rozmetanie inertným posypom, pričom zabezpečí monitoring prác cez GPS moduly.  

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitú pohotovostnú službu v dobe od 1.1.2022 až 

do 30.3.2022  

 

8. Zamestnanci zhotoviteľa zaradení do pohotovosti vykonávajú zásah na miestnych 

komunikáciách prvého sledu do 2 hodín od telefonickej výzvy dispečingu.  

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu na svoje náklady, vo vlastnom mene a 

na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu 

tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok tejto zmluvy, 

zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy.  

 

 

II. 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2022 do 30.3.2022 

 

 

III. 

Cena diela  

 

1. Jednotkové ceny sú dohodnuté ako ceny maximálne podľa zákona č. 18/1996 Z.z., o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.  

 

2. Cena za posyp inertným, chemickým a kombinovaným posypovým materiálom je 7,50 

€ za každý km. Cena za odstraňovanie snehu na miestnych komunikáciách je 45,- € za 

každú i začatú hodinu práce. 

 

3. Cena za pohotovosť je 830,- € mesačne. 

 

4. K cenám bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov SR.  

 

5. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním 

zimnej údržby. 

 

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na fakturácii vykonanej zimnej údržby jedenkrát 

mesačne a to za práce vykonané k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom pre 

vyhotovenie faktúry budú príslušné denné záznamy o výkone vozidiel, potvrdené 

objednávateľom, ktoré budú tvoriť prílohu faktúry.  

 

7. Zhotoviteľ vystaví faktúru na zaplatenie ceny v súlade s platnou legislatívou a doručí ju 

objednávateľovi najneskôr 15. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca za zimnú údržbu 

vykonanú v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Lehota splatnosti je 14 dní od 

vystavenia faktúry.    

 

8. Objednávateľ je povinný v prípade zistenia vád v kvalite a čase plnenia predmetu 

zmluvy, tieto bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi a vyzvať zhotoviteľa na ich odstránenie. 

  

9. V prípade, ak budú v kvalite a čase plnenia predmetu zmluvy vady, zhotoviteľ a 

objednávateľ spíšu zápis o zistených vadách. Zhotoviteľ (ním poverený zamestnanec 

zhotoviteľa) je povinný na vyzvanie objednávateľa dostaviť sa k spísaniu zápisu o 

zistených vadách na miesto určené, sídlo objednávateľa / miesto výskytu vady. 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v čo najkratšom reálne možnom čase.  

 



IV. 

Ostatné dojednania  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov.  

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode možno vykonať len formou písomného 

dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným, nemá 

táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti dohody. V takomto prípade sa 

zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v 

čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

4. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo na poslednú známu 

adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo 

uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej 

zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov. 

5. Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o 

rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, 

ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a 

rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským 

súdom zriadeným Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, 

Záhradnícka 21, 811 07  Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a 

podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom 

Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené 

menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu 

tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z. z.  o 

rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na 

návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia 

druhého účastníka rozhodcovského konania. 

6. Ostatné náležitosti v tejto dohode nedojednané sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka SR. 

7. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednej obdrží každá zo 

zmluvných strán. 

8. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že všetkým článkom tejto 

dohody rozumejú, súhlasia s nimi a pri podpise  tejto dohody nejednali pod nátlakom. 

 

 V Lieskovci dňa 27.12.2021 

 

 

 

 

 

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

      objednávateľ            zhotoviteľ 


