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Zmluva o výkone správy 

zimnej údržby miestnej komunikácie  
 

 

Objednávateľ: Obec Makov 

  Makov 60, 023 56  Makov 

  IČO: 00314129 

  DIČ: 2020553128 

  zastúpená starostom Ing. Stanislavom Gašparíkom 

  0905 731 647 

  vo veciach administratívy a predmetu zmluvy p. Františkom Chudějom 

  kontakt: 0918 681 154, frantisek.chudej@makov.sk  

  Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

  číslo účtu: 0311855487/0900 

  e-mail: makov@makov.sk  

 

 

Dodávateľ: Makov- Kasárne, o.z. 

      Kopanice 84,  023 56 Makov  

      IČO: 50 115 308 

      DIČ: 2120 212 160 

      IČ DPH: neplatca 

      Mobil: 0907 577 591 

      E-mail: jurokubinec@gmail.com 

      Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

  IBAN: SK65 1100 0000 0029 4501 9826  

 

 

I. 

Úvodné vyhlásenie 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §117 zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

2. Obec Makov je vlastníkom, resp. správcom miestnych a účelových komunikácií 

uvedených v čl. II. tejto zmluvy. 

3. Makov – Kasárne, o.z. je právnická osoba zapísaná v živnostenskom registri Okresného 

úradu Čadca, č. 502-30602.  

 

II. 

Predmet zmluvy a rozsah zimnej údržby 

 

1.   Predmetom zmluvy je výkon zimnej údržby na nižšie uvedených miestnych   

komunikáciách v Obci Makov objednaných Obcou Makov. 

2.   Zimnú údržbu bude dodávateľ vykonávať strojmi: 

Traktor JD 6910 s predným šípovým natáčacím pluhom a posýpačom 

3. Výkon správy v zmysle tejto zmluvy zahŕňa zimnú údržbu okruhov: 

č. 5 – Kopanice, Kasárne, ktoré zahŕňajú nasledovné komunikácie a verejné 

priestranstvá: 
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4. Zimná údržba zahŕňa odstraňovanie snehu z komunikácií a verejných priestranstiev. 

V prípade, že napadne 10 cm snehu, je potrebné nastúpiť na odstraňovanie snehu. 

Miestne komunikácie musia byť rozhrnuté tak, že umožňujú prejazdnosť komunikácií 

v celej jej šírke povrchovej asfaltovej úpravy. Dopravnú obslužnosť MK Papaje od 

križovatky ŽSK III / 01888 po autobus. Točňu u Papají zabezpečuje SAD Žilina, 

z uvedeného dôvodu musí byť uvedená komunikácia rozhrnutá do 5°° hod. ráno. 

V prípade kritického stavu – poľadovice, dodávateľ v spolupráci s objednávateľom 

zabezpečí posyp komunikácií na kritických miestach. 

Dodávateľ zimnej údržby na miestnych komunikáciách uvedených v čl. II. tejto zmluvy 

v prípade potreby vypomôže so zimnou údržbou na miestnych komunikáciách katastra 

Obce Makov, ktorú budú vykonávať ostatné firmy, pričom tieto práce budú fakturované 

priamo objednávateľovi čiže Obci Makov. 

Objednávateľ zabezpečí vytýčenie kritických miest na miestnych komunikáciách pre 

potreby zimnej údržby – okrem lesného prepoja, čo nezbavuje povinnosti dodávateľa 

zimnej údržby oboznámiť sa s faktickým stavom miestnych komunikácií v celom rozsahu 

výkonu zimnej údržby za účasti objednávateľa, ešte pred samotným začiatkom výkonu 

zimnej údržby. 

  

III. 

Cena, platobné podmienky a podmienky zmluvy 

 

1. Dohodnutá cena za výkon zimnej údržby predstavuje za 1 hodinu výkonu práce stroja:  

 

Názov stroja 
Konečná cena za 

1 hodinu 

za Traktor JD 6910 s predným šíovým 

natáčacím pluhom a posýpačom 

30 € celkom/ 

dodávateľ nie je 

platca DPH 

 

2. Práce bude preberať starosta obce, prípadne poverený zamestnanec obce zodpovedný za 

správu a prevádzku miestnych komunikácií p. František Chuděj v zázname o prevádzke 

vozidla, v deň výkonu prác -  najneskôr v nasledujúci pracovný deň.  

Ak je stroj vybavený monitorovacím GPS zariadením umožňuje sa záznamy o prevádzke 

nahradiť výpisom z elektronickej knihy jázd 

V prípade oneskoreného predloženia dokladov nebudú práce preplatené. 

OKRUH č. 5 - 
Kopanice, Kasárne 

Lesná cesta na Kasárne 7 000 m 

MK Kasárne - po zjazdovku 1 600 m 

MK Jantoše 340 m 

MK Jaše+ prístup k RD 191 z LC Kasárne 350 m 

MK Papaje od križovatkyŽSK III / 01888 po 
autobus. Točňu u Papají 

700 m 

MK od autobus. točne u Papají po záchyt 
vody 

600 m 

Od záchytu vody po kontajner + Trebule 
(Jandovci) 

1 000 m 

MK Fabše 400 m 

Spolu           11 990 m 
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3. Na vykonané práce vyhotoví dodávateľ faktúry, ktoré sú splatné do 14 dní po jej 

vystavení. Faktúry je dodávateľ oprávnený vystavovať v 7 dňovej lehote. 

4. Dodávateľ zimnej údržby zodpovedá za kvalitu zimnej údržby ako aj za škody spôsobené 

z jej nekvalitného vykonania vo vzťahu k účastníkom cestnej premávky v zmysle zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Taktiež zodpovedá za všetky škody 

spôsobené pri výkone zimnej údržby (napr. poškodenie oplotení, stromov, motorových 

vozidiel...). 

                                                        

IV. 

 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10. 12. 2022 do 15. 03. 2023. 

 

 

V. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek 

zo zmluvných strán.  

2. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť nasledujúcim mesiacom po doručení 

písomnej výpovede.  

3. Túto zmluvu je možné vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
 

 

VI. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť na základe písomnej dohody zmluvných strán, prípadne 

schválením dodatkov k tejto zmluve. 

2. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná, porozumená a na znak súhlasu vlastnoručne 

podpísaná. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom č. 

40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

exemplár. 

 

 

 

V Makove 09.12. 2022 

 

 

 

 

 

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

  Odberateľ               Dodávateľ 


