
Zmluva  
o vykonávaní služieb zimnej údržby komunikácií 

 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi: 

Objednávateľom: 
Obec Mlynky, Prostredný Hámor 324, 053 76 Mlynky 
V zastúpení: Maroš Turzák, starosta obce 
IČO: 00329371 
DIČ: 2020717787 
Bankové spojenie: Prima banka 
IBAN: SK38 5600 0000 0034 4325 7001 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľom: 
Transtav spol. s.r.o. 
M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca 
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica pod č. 13127/S 
IČO: 36783633 
DIČ: 2022398708  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK58 0200 0000 0024 6334 4458 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
(objednávateľ a poskytovateľ v ďalšom texte tiež ako „zmluvné strany“) 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve komplexnú zimnú údržbu obecných komunikácií, 

účelových komunikácii, odstavných plôch a verejných priestranstiev vo vlastníctve obce, 

za podmienky dodržania platných nariadení a predpisov a za účelom zjazdnosti týchto 

komunikácií. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa za odplatu nasledovné výkony a 

práce (ďalej len “zimná údržba“) : 

- zabezpečenie zimnej údržby a zjazdnosti obecných komunikácií  a účelových komunikácii, 

odstavné plochy a verejné priestranstvá. 

 - včasný operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia, 

3. Služby podľa tejto zmluvy bude poskytovateľ vykonávať vlastnými mechanizmami a 

prostriedkami, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 



II. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ je povinný: 

- začať s prácami zimnej údržby na základe telefonickej výzvy starostu obce do 30 minút 

od prijatia pokynu; v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude možné telefonický hovor 

uskutočniť, bude zimná údržba vykonaná tak, aby boli miestne komunikácie zjazdné 

(spôsobilé bezpečnej cestnej premávky) v čo najkratšom čase v súlade s ostatnými 

požiadavkami, 

- službu je potrebné dostatočne zabezpečiť technicky a personálne tak, aby komunikácie 

(cesty, parkoviská) boli spôsobilé na bezpečnú cestnú premávku, 

- začiatok a koniec vykonávania služby oznámiť telefonicky starostovi obce, ak nebude 

dohodnuté inak. 

III. 
Odplata 

 
1. Odplata za plnenie predmetu tejto Zmluvy v zmysle článku I. tejto Zmluvy bola dohodnutá 

v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení 

s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby 

nevyhnutné za účelom riadneho poskytnutia služby na základe cenovej ponuky zo dňa 

02.12.2022. 

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

     a) odhŕňanie snehu z obecných komunikácií 21,-- € / 1 Km s DPH 

 

IV. 
Povinnosti objednávateľa 

 
1. Sledovať stav miestnych komunikácií a včas vyzvať poskytovateľa na vykonanie zimnej 

údržby ciest. 

2. V lehote splatnosti uhradiť faktúry za poskytnutie služby zimnej údržby miestnych 

komunikácií. 

V. 

Platobné podmienky 

1. Podkladom na úhradu odplaty za vykonávanie predmetu zmluvy budú faktúry vystavené 

poskytovateľom po odsúhlasení fakturovaných služieb objednávateľom. 

2. Súčasťou faktúr budú výkazy vykonaných prác, ktoré musia byť potvrdené podpisom 

objednávateľa po odsúhlasení vykonaní prác. 

3. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a je splatná do 21 dní odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi. 

 
 
 



VI. 
Náhrada škody 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za spôsobené škody a úrazy, ktoré v dôsledku nevykonania 

údržby alebo nekvalitne vykonanej údržby vzniknú druhej zmluvnej strane. 

VII. 
Doba platnosti zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobú určitú do 30.04.2023. 

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

ktorejkoľvek zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu. 

3. Výpovedná lehota je 30 dňová a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných predpisov platných na 

území Slovenskej republiky. 

2. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá 

zo zmluvných strán obdŕža jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Mlynkoch dňa: 13.01.2023 

 

 

 

 

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

             Za objednávateľa:                                                            Za poskytovateľa: 

                Maroš Turzák                                                                    Transtav spol. s.r.o.  

                 starosta obce 

 

 

 

 


