
ZMLUVA 

o výkone zimnej údržby miestnych komunikácii uzavretá podľa § 269, ods. 

2 zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení  – Obchodný zákonník 

 

 

Objednávateľ : 
obchodné meno :    Technické služby mesta Prievidza s.r.o., Košovská 1, 971 01 Prievidza 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne odd. Sro, vl. č. 2223/R 

zastúpená :              Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti 

IČO :                       31 579 183 

IČ DPH :                 SK 2020467350 

Bankové spojenie : VÚB, a.s.  

IBAN:                     SK20 0200 0000 0032 1885 8257 

 

 

Poskytovateľ : 

obchodné meno:     Domaník Ján - STS, s.r.o. , Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza 

zapísaná v Živnostenskom  registri SR Okresný úrad Prievidza  307-18404 

zastúpená:              Domaník Ján         

IČO:      36330264                   

IČ DPH:      SK2020079490            

Bankové spojenie:  VUB, a.s. 

IBAN:   SK240200000000174796 4056                   

                                                                          I.  

Predmet zmluvy 

1.Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie techniky  - traktora s radlicou aj s obsluhou na 

zabezpečenie činnosti počas zimnej údržby (ZÚ) miestnych komunikácii na území mesta 

Prievidza. Činnosť ZÚ bude realizovaná podľa rozpisu komunikácii, ktorý je súčasťou Plánu 

ZÚ MK pre rok 2020/2021. 

 

                                                                         II. 

Počty mechanizmov 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odhŕňanie snehu z určených komunikácii traktorom 

s čelnou radlicou v období od 15.11.2020 do 15.03.2021 na základe výzvy  dispečera 

objednávateľa v čase ZÚ MK od 6,30 – 16,00 hod. resp. pokiaľ to bude pre zabezpečenie ZÚ 

MK potrebné. 

K uvedeným prácam poskytne nasledovnú techniku s obsluhou : 

1 ks Hudromek- s radlicou 

1 ks Palazani - s radlicou 

V prípade potreby dodávateľ poskytne ďalší traktor. 

 

                                                                           III.  

Plnenie 

3.1 Zamestnanci dodávateľa na požiadanie slúžiaceho člena štábu ZÚ MK nastúpia do práce 

a budú plniť všetky úlohy spojené so ZÚ MK podľa pokynov pracovníka objednávateľa, ako 

správcu MK na území mesta Prievidza. 

3.2 V období padania snehových zrážok v čase od 6,30 hod. do 16,00 hod. nastúpia zamestnanci 

poskytovateľa k výkonu prác bez výzvy na pracovisko objednávateľa na Garážovej 1 

v Prievidzi k prevzatiu výkazu a pokynov na prácu. Nástup na vykonanie prác a prevzatie 



výkazu u vedúceho zmeny najneskôr do 0,5 hod. od začiatku sneženia alebo súvislej vrstvy 

čerstvého snehu 1 cm.  

3.3 Poskytovateľ nahlási objednávateľovi tri pracovné dni pred začiatkom plnenia zmluvy  - od 

15.11.2020 do 15.03.2021 rozpis služieb, mená, adresy a tel. kontakt svojich zamestnancov 

určených pre výkon prác a pohotovosť . 

3.4. Poskytovateľ bude 1x mesačne predkladať objednávateľovi faktúry k úhrade len za 

odvedený pracovný výkon overený a podpísaný slúžiacim členom štábu, pracovníkom 

objednávateľa nasledovne  :  

   1.Traktor za 1 hodinu poskytnutých služieb :  

 Hudromek  - s radlicou  25,00 € bez DPH a  

 Palazani -     s radlicou   38,00€/hod + DPH. 

Splatnosť faktúry je 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi. 

3.5 Vzhľadom k tomu, že za poskytnuté služby budú uhradené náklady len za odvedený výkon, 

zaväzuje sa objednávateľ uhradiť paušálne za každý celý mesiac  čiastku vo výške 

150 € . Táto čiastka bude faktúrou za každý mesiac od poskytovateľa zvlášť uvedená vo 

zvláštnej položke za celý mesiac, Ceny sú uvedené bez DPH.   

. 

 

                                                                       IV.  

Ďalšie podmienky plnenia 

4.1 Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje najmä : 

-  na traktor určiť jedného slúžiaceho traktoristu k zabezpečeniu prác. 

- každú zmenu v rozpise služieb traktoristov ihneď hlásiť vedúcemu zmeny ZÚ MK 

objednávateľa 

- každý deň v čase od 6,30 hod. do 16,00 hod. je povinný traktorista uvedený v rozpise služieb 

zdržiavať sa na uvedenej adrese, musí byť spôsobilý pre nepretržitý výkon počas  8 hodín a je 

povinný zabezpečiť bydlisko na uvedenej adrese tak, aby slúžiaci člen štábu mohol vykonať 

ohlásenie traktoristu ( telefón, vizitka na dverách, zvonček ) 

- upovedomiť traktoristu o jeho povinnostiach a umožniť mu nevyhnutný odpočinok pre výkon 

činnosti počas pohotovosti 

- zabezpečiť bezporuchovosť mechanizmov alebo zabezpečiť v prípade trvania opravy viac ako 

1 hod. náhradný mechanizmus 

 

                                                                        V. 

Ďalšie podmienky plnenia objednávateľa 

5.1. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje : 

- poskytnúť priestor na garážovanie traktorov dodávateľa určených na ZÚ MK 

- poskytnúť štartovací vozík k štartovaniu určených mechanizmov 

 

VI. 

Ukončenie nájmu 
 

6.1 Zmluvné strany môžu ukončiť nájom kedykoľvek písomnou dohodou oboch zmluvných 

strán. 

6.2. Zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená. 

6.3.Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou 

ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu, a to v 2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola  výpoveď  druhej 

zmluvnej strane doručená. 

 



VII. 

Zmluvné podmienky 

7.1 V prípade, že slúžiaci traktorista poskytovateľa nenastúpi do práce podľa požiadavky 

slúžiaceho člena štábu objednávateľa, objednávateľ neuhradí dodávateľovi čiastku ( paušál ) za 

pohotovosť za celý mesiac. 

7.2  V prípade odmietnutia práce z dôvodu nepripravenosti a nespôsobilosti traktoristu 

dodávateľa alebo techniky, bude dodávateľ sankcionovaný do výšky náhrady škody, ktorá bude 

z toho dôvodu vyčíslená objednávateľovi. 

7.3  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jej 

jedno vyhotovenie. 

7.4. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité 

na spracovanie  v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto 

zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom zmluvy. 

7.4  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.11.2020 do 15.03.2021. 

7.5  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom 15.11.2020. 

 

 

 

 

V Prievidzi dňa 2.11.2020 

 

 

Za dodávateľa :                                                                           Za objednávateľa : 

 

 

 

 

 

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

   Ján Domanik                                                                           Ing. Marián Bielický 

 konateľ spoločnosti           konateľ spoločnosti 

Domanik Ján – STS , s.r.o.     Technické služby mesta Prievidza 

 

         

 

 

 

 


