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Lmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci
Senohrad

Uzatvorená podl'a §261 ods. 2 a § 269 ods.2 zákona 5L3l199L Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ObjednávateI': Obec Senohrad
Senohrad č. 151, 962 43 Senohrad

V zastúpení: Mgr. Erika Turanová, starostka obce
tčo: oog2o234
Olč: 2O21,L5 2606
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a,s.

lBAN: SK71 0200 0000 0000 OL62O4t2
Tel. kontakt : +42t9LtIOO852

(d'alej len objednávatelJ

a

Poskytovatel': Martin Drozdy
Senohrad 49, 962 43 Senohrad

tčo: 4o5436t7
DlČ: tO7 25g 6954
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.

|BAN sK92 0200 0000 0039 9348 6351
Tel. kontakt: +42t9tLI7L282

(d'alej len poskytovatel' )

sa dohodli na uzatvorenítejto zmluvy o poskytovaní služby zimnej údržby miestnych
komunikácií v obci senohrad

článok l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je závázok poskytovate|a, za podmienok uvedených vtejto zmluve a vo
výzve na predkladanie cenových ponúk na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo vykonávať
poČas ÚČinnosti tejto zmluvy pre objednávatel'a zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci
Senohrad

lntravilán obce senohrad :

- priestranstvo pre COOP Jednota



- priestranstvo pre Obecným úradom Senohrad,

- priestranstvo pre autobusovými zastávkami,

- obecná komunil<ácia k ZŠ + garáže a bytový dom č.128,

- obecná l<omunil<ácia k MŠ,

- obecná l<omunil<ácia pošta - Senohrad 28 (starý obecný úrad ),
- obecná komunil<ácia k bytovým domom 1,01,,IO2, LO3,46,47,

- obecná l<omunil<ácia na majer,

- obecná komunil<ácia tzv. nová ulica, ČOV, Stanica záchrannej služby- bývalá sociálna

budova PD Senohrad,

- obecná l<omunil<ácia Turan Jozef - Gutten Peter,

- obecná l<omunil<ácia bývalé OSC - Chmelko Slavomír,

- obecná komunil<ácia Babic, Škrabanová, Žigmundová,

- obecná l<omunikácia Pavlov Peter, Valach Pavel,

- obecná komunil<ácia Augustínová,Tryzna, Gutten,

- zdravotné stredisko - obecn é garáže,

- priestranstvo pred obecnými nájomnými bytmi č. p.I88,171,

- fara, kostol a cintorín,
- tzv. cesta poza humny,

Extravilán obce senohrad:
- obecná cesta Lazár, Urban, Chudík

- obecná cesta Gutten, Poliak, Turan, Tryznová

- obecná cesta l(otruch, Žigmund, Bajnol<ová

- obecná cesta Poloma, Orem, Urban, [upták, Petrovič

- obecná komunikácia Knapek, Hradský

- obecná komunikácia Matyšeková

- obecná l<omunikácia Herko

- obecná komunil<ácia Matejka Maroš, Yozár

Zimnou údržbou sa podl'a ustanovenítejto zmluvy rozumie:

a/ odhÉňanie snehu z miestnych komunikácií uvedených v Čl.t tejto zmluvy

b/ posyp miestnych l<omunikácií uvedených v Čl.t tejto zmluvy
- tal<, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií uvedených v Čl.t te.lto

zmluvy

článok tt
Povin nosti poskytovatel'a

1,, Poskytovatel' je povinný:
- zabezpečiť si dostatočné množstvo posypového materiálu , ktorý je zahrnutý

v cene za vykonanú službu



Z, V lehote splatnosti uhradiťfaktúry za poskytnutie služby zimnej údržby miestnych
komunikácií.

článok v.
Platobné podmienky

L Podkladom na úhradu ceny za vykonávanie predmetu zmluvy budú faktúry vystavené
poskytovatelbm po odsúh lasen í faktu rova ných služieb objed n ávatelbm.

2. Súčasťou faktúr bude výkaz vykonaných prác.

3. Faktúra musí spíňať všetky náležitosti daňového dokladu a je splatná do 14 dní odo
dňa jej doručenia objednávatelbvi .

4. Ak faktúra nebude obsahovaťvšetky predpísané náležitosti, objednávatel'je
oprávnený ju poskytovatelbvi vrátiť na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
op ravenej fa ktú ry objed n ávatelbvi.

článok vl
Sankcie, zmIuvné pokuty a náhrada škody

V prípade ak poskytovatel'nevykoná údržbu podl'a podmienok tejto zmluvy,
objednávatel'má právo vyzvať poskytovatel'a na odstránenie nedostatkov a na

zmluvnú pokutu vo výške LO%z mesačne fakturovanej ceny za príslušné plnenie,
zároveň poskytovatel'zodpovedá za spósobené škody a úrazy, ktoré v dósledku
nevykonanie údržby alebo nekvalitne vykonanej údržby vzniknú druhej zmluvnej
stra n e.

V prípade ak poskytovatel'neodstráni reklamované vady v termíne určenom
objednávatelbm, má objednávatel'nárok uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške
fakturovanej ceny poskytovatelbm a zabezpečiť odstránenie nedostatkov treťou
osobou, pričom poskytovatel' je povinný uhradiť všetky náklady , ktoré tým
objednávatelbvi vzniknú.
Ak objednávatel'nebude mócť kontaktovať poskytovatel'a za účelom vyzvania na
plnenie predmetu zmluvy po dlhšiu dobu ako ]. hodina, móže objednávatel'
zabezpečiť zimnú údržbu u tretej osoby pričom poskytovatel' je povinný uhradiť
všetky náklady, ktoré tým objednávatelbvi vzniknú.
V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúr, má právo poskytovatel'na
úrok z omeškania vo výške 0,05o/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

L.

3.

4.



- začať s prácami zimnej údržby na základe telefonicke jvýzvy starostu obce do 30

minút od prijatia pokynu. V prípade, že z akýchkolVek dóvodov nebude moŽné

telefonický hovor uskutočniť, bude zimná údržba vykonaná tak, aby boli miestne

komunikácie zjazdné v čo najkratšom čase v súlade z ostatnými požiadavkami,

- v prípade večerného a nočného sneženia zabezpečiť zjazdnosť najneskór od

06:00 hod. ,

- službu je potrebné dostatočne zabezpečiťtechnicky a personálne tak, aby

komunikácie boli spósobilé na bezpečnú cestnú premávku,

- zimnú údržbu vykonávať príslušnou technikou tak, že bude možná prejazdnosť

miestnych komunikácií celej šírke jazdného profilu,
- začiatok a koniec vykonávania služby oznámiť telefonicky starostke obce ak

nebude dohodnuté inak.

2. Výkazy o vykonanej službe poskytovatel'predložístarostovi obce vždy nasledujúci

deň za predchádzajúci deň, kedy sa zimná údržba vykonala v prípade soboty, nedele

a sviatku vždy nasledujúci pracovný deň, pokial'sa nedohodne inak.

3. Poskytovatel'počas doby trvania tejto zmluvy zodpovedá za vlastnú dostupnosť na

kontaktnom tel. čísle +42L91LI7L282 a +42L9t0I01200.

4. Poskytovatel' je povinný viesť denník zimnej údržby a objednávatel'má právo

kedykolVek do denníka nahliadnuť a vykonaťv ňom kontrolu.

článok lll
Cena

1,. Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.

18lt9967,z. o cenách v zneníneskorších predpisov vyhl. Č. 8711996 Z.z. , ktorou sa

vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, posypový materiál,

činnosti , práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho poskytnutia

služby na základe cenovej ponuky zo dňa 7I.I1,.2O22, ktorá je prílohou tejto zmluvy.

Z. Zmluvné strany sa dohodli na týchto sadzbách za predmet zmluvy:

a/ odhřňanie snehu z miestnych komunikácií v sume uvedenej v cenovej ponuke

zo dňa LL.tt.2O22
b/ posyp miestnych komunikácií v sume uvedenej v cenovej ponuke zo dňa

L1,.tt.2022
Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy

článok lV
Povinnosti objednávatel'a

1. Sledovať stav miestnych komunikácií a včas vyzvať poskytovatel'a na vykonanie

zimnej údržby ciest.



článok vll
Doba p|atnostizm!uvy

L. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.04.2023
2. Zmluvu je moŽné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpovedbu

ktorejkolVek zmluvnej strany a to aj bez udania dóvodu.
3. Výpovedná lehota 30 dní a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia

výpovede druhej zmluvnej strane .

článok VI!l

záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán toto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
prísluŠnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
Strany sa zavázujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvu
predovšetkým dohodou.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce
Senohrad v zmysle § 5a ods. 5 zákona č.2LLl2000Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto zmluva tak ako bola
vyhotovená zodpovedá ich skutočnejvóli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitelhe
a úplne slobodne prejavili, na dókaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za objednávatel'a : Za poskytovatel'a :

1.

4.

5.

Mgr. Erika Turanová,
starostka obce senohrad

Martin Drozdy

/ ,loro rrr." 4<./l. /o.tg/

3.





Príloha č.]^ - Formulár cenovej ponuky

Názov zákazky;

Objednávateť;

fuliesto údržby;

Dodávatel:

C§NOVÁ pfrN[JKA

Údržba Ml( v 0bci $enohracl na zitrrttťt srlzúnu 3"0zZ:Z023

Obec §enohracl, §elrohrad ].51, 962 43 §r:rrohrncl

obec §enohrad - lntravilán

" priestran§tvo pred obchodom
- pťlestranstvo pred pohcrstinstvorrl

- priestranstvo pred obecným úraclonr
- prie§třanstvo pred atobusovými zastdvkarrrl
- pťicstřanstvo pred ííater§kou a rákladnclu škr:lou
- přiestranstvo pred zdřaVotným stree]iskonr
- pllestranstvo pred garážami Z5
- prie§transtvo pred obecnýml náJonrnýnri bytmi
- PrístuPové cesty k bytovke ZŠ, US, Otr, Majer, ulica Andrr:ja Xmeťa ČOV, íara, k.jstol a cintoťín,
cesta Poza humny, Podl'a potrel-ry vykonllť V t]lcllt0 l0k§litáclr posylr konlurtikái:ií.

Cesty do lazov
- miestna komunikácla Lazár, Urbarr, ťhudík
- nlestna komunIkácia Gutten/ Tušinr, Pollak, Turan, Kozinská (oprotl strÉ(ii5ktl)
- miestna komunikácia Kotťuch, Žignrund (do Jakubov)
- mlěstna komunikácia Polr:nra (orem, Urban, ťrrlrtdk)
, miestna komunikácia Trpinec (DolinskÝ, Fint0r, Brčica) Vozáť - že|atina, cabliela Matyšeková * u
Bátovských

'Mar"tin,DŘOZDY, Senohrád 49, $62 43

,cĚNA ť§LKoM BEz DPtl

iDpl-|

cEriA cELKoM s DPl{

VýhotoviI; Drozdy Mařtin

61,2,00,€

t22,40 €

tČo: aal
rú,-npli;

n o ci fiíitatuta rneio zástu pcu

Lrc+,íg€ l

Názov P,oě€t ,MJ cona za M]
ber ur,H

cena celkom bez

l)P!l
DP}l 209(, eana celkom,s DP!l

lnterný posyp 1 ks 135,00 € 135,00 € 27,00 € 162,00 €

Kombinovaný posyp 1 ks 185,00 € 1i]5,00 € 37,00 € 22)_,00 €,

čhemický posyp t ks 245,00 € 245,00 € 49,00 t 294,0a €

Odpratávanie snehu v intraviláne a

extraviláne obce
I hodina 42;00 € 4 2,00 € 8,40 € 50,40 {

pohotovosť 1 hodina ], hod ina 5,00,€ 1;,00 {, 1,00 € 6,00 €

Dň' l1"ll2filiÁ 
n T l N lt F.l O Z ísy,

gť)2 43, SENCIt t[1At},;a




