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Zmluva o poskytovaní služieb č. 64/2022 
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

                         
Čl. I 

Zmluvné strany 
  
  
1.OBJEDNÁVATEĽ:  
Názov organizácie: Obec Poriadie 
Sídlo:                                      Poriadie 114, 906 22 Poriadie 
Právna forma:  verejná správa    
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Pražienka, starosta obce 
IČO : 00 309 842    
DIČ :  2021039812 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK27 0200 0000 0000 0622 6182                     
Poverená osoba:  Mgr. Martin Pražienka, starosta obce 
Kontakt: 0905238519 
          

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
2.VYKONÁVATEĽ:   
Firma: PK AUTODOPRAVA  s.r.o  
Sídlo: Poriadie 307, 906 22 Poriadie 
Zastúpená: Peter Klasovitý, konateľ 
IČO: 50750259 
DIČ:  2120455612 
IČ DPH: SK2120455612  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
IBAN: SK4702000000003791759753 
Poverená osoba: Matúš Klasovitý 
Kontakt: 0911277091 
                                        

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
      
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa zabezpečiť zimnú údržbu miestnych 
komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré sú v správe obce Poriadie. Ide najmä 
o odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a vyhŕňanie 
odhrnutého snehu. 

2. Vykonávateľ je povinný vykonať zimnú údržbu podľa čl. II bod 1 na základe pokynu 
poverenej osoby objednávateľa alebo inej poverenej osoby objednávateľa. 

3. Objednávateľ je povinný vydať pokyn na vykonanie zimnej údržby podľa čl. II bod 1 
tejto zmluvy prostredníctvom telefonického objednania alebo zaslaním SMS správy na 
telefónne číslo vykonávateľa, ktoré je uvedené v čl. I. tejto zmluvy.   
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Čl. III. 
Čas a miesto plnenia 

1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je obec Poriadie. Ide o miestne komunikácie a verejné 
priestranstvá, ktoré sú v správe obce Poriadie.  

2. Vykonávateľ je povinný vykonať plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 v 
termínoch od účinnosti zmluvy do 31. 3. 2023.  

3. Vykonávateľ je povinný zabezpečiť nasadenie odhŕňacích mechanizmov a začať 
s plnením predmetu zmluvy vždy do 30 minút od telefonického objednania alebo 
zaslania SMS správy zo strany poverených osôb objednávateľa.   

4. Vykonávateľ je povinný ukončenie plnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. II bod 1 
oznámiť bezodkladne telefonicky alebo zaslaním SMS správy na telefónne číslo 
0905238519.  

5. Do času plnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 sa neráta časový úsek medzi 
objednaním a začatím jej plnenia.  

 
 

Čl. IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Základná cena za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. II bod 1 je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov nasledovne : 
Služba MJ Základná cena 

bez DPH 
Základná cena 
s DPH 

Odhŕňanie snehu hodina 41,67 € 50 € 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ bude plnenie predmetu zmluvy uvedeného 
v čl. II. bod 1 fakturovať za kalendárny mesiac. Vykonávateľ má povinnosť vykonať 
fakturáciu najneskôr do 15 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca po 
mesiaci, ktorý je predmetom fakturácie. Faktúra musí obsahovať nasledujúce položky : 
Služba MJ/hod. Základná cena 

bez DPH 
Sadzba 
DPH 

Výška 
DPH 

Celková cena s 
DPH 

      
 

3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť poverenou osobou objednávateľa potvrdené 
Potvrdenie o výkone zimnej údržby, v ktorom budú uvedené položky : 
Dátum Služba  Čas 

telefonického 
objednania 
alebo doručenia 
SMS správy 

Začatie 
plnenia 
služby 

Ukončenie 
plnenia 
služby 

Čas 
telefonického 
oznámenia 
o ukončení 
služby alebo 
odoslanie 
SMS správy 

      
  

3. Splatnosť faktúry vystavenej vykonávateľom je 30 dní. Objednávateľ je povinný uhradiť 
sumu za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 na účet vykonávateľa. Za 
deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa. 
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Čl. V. 
Prevzatie služieb 

1. Za kvalitu plnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 zodpovedá vykonávateľ. 
Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať priebežné kontroly kvality plnenia predmetu 
zmluvy. 

2. Objednávateľ potvrdí vykonanie predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 Potvrdením 
o výkone zimnej údržby. 

 
 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti objednávateľa a vykonávateľa 

1. Objednávateľ má povinnosť vyžadovať dodržiavanie bezpečnosti práce, protipožiarnej 
ochrany a vykonávať ich ochranu.  

2. Vykonávateľ má povinnosť zabezpečiť mechanizmy, s ktorými bude vykonávať plnenie 
predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1, v dobrom technickom stave počas celej doby 
vykonávania plnenia predmetu zmluvy.  

3. Vykonávateľ je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 
tak, aby nepoškodil majetok obce a občanov a neohrozil na živote občanov. Ak sa tak 
stane, je vykonávateľ povinný okamžite informovať o takejto situácií poverené osoby 
objednávateľa.  

 
Čl. VII. 
Sankcie 

1. V prípade, že vykonávateľ nie je schopný začať s plnením predmetu zmluvy uvedeného 
v čl. II. bod 1 v súlade s čl. III. bod 3, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z každej začatej hodiny nevykonávania predmetu zmluvy. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vykonávateľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. V prípade, že vykonávateľ počas plnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1 
poškodí majetok obce alebo občana obce Poriadie, objednávateľ si vyhradzuje právo 
žiadať o plnú náhradu vzniknutej škody od vykonávateľa.  

 
 

Čl. VIII. 
Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením plnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. 
bod 1 a čl. III. bod 2 a zaplatením ceny za plnenie zmluvy podľa ustanovení tejto 
zmluvy. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, a to ku dňu, ktorý si 
zmluvné strany dohodnú.  

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak vykonávateľ 
opakovane (dvakrát po sebe idúcich objednaniach) nedokáže zabezpečiť plnenie 
predmetu zmluvy uvedeného v čl. II. bod 1, svojim konaním poškodí majetok obce 
a občanov alebo ohrozí na živote občanov. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od 
zmluvy aj v prípade hrubého porušenia platných právnych predpisov a platných 
technických noriem zo strany vykonávateľa.  

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky 
a opakovane nedodržuje dobu splatnosti faktúr.  
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5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. Súčasťou 
odstúpenia od zmluvy musí byť dôvod, pre ktorý jedna zo zmluvných strán odstupuje od 
zmluvy. 

 
Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv. 
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
svojho slobodného a vážneho súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali.  

 
 
 
V Poriadí, dňa ......................                        
                            
 
za objednávateľa           za zhotoviteľa                           
  
 
 
 
 
 
...................................................         ................................................... 
 
    Mgr. Martin Pražienka          Peter Klasovitý 
 starosta obce         konateľ 
 


