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ZMLUVA 

o výkone prác pri zabezpečovaní zimnej údržby ciest v obci Trstené 
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1) Objednávateľ: OBEC TRSTENÉ 
Sídlo: Obecný úrad č. 52, 032 21 Trstené 

Zastúpený: Mgr. Ľubomíra Markovičová – starostka obce 

IČO:  00 315 796 

DIČ:  2020581673 

Bankové spojenie: VUB BANK, a.s.; pobočka Liptovský Mikuláš 

Číslo účtu.:  IBAN: SK88 0200 0000 0000 2142 6342 

Telefón: +421 902 26 00 26 

E mail: obec@trstene.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

2) Prevádzkovateľ:  SHR Karol Frian 
Sídlo:  Bobrovec 456, 032 21 

Zastúpený: Kristián Frian  

IČO:  30208467 

DIČ:  1020474213 

Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a.s.; pobočka Liptovský Mikuláš 

Číslo účtu:  IBAN: SK78 1111 0000 0067 6317 8015 

Telefón: +421 908 853 574 

E mail:  

 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

(ďalej spoločne aj ako len „zmluvné strany“) 

 

 

II. PREAMBULA 

 

Prevádzkovateľ je podnikateľom prevádzkujúcim obchodnú činnosť na území obce a na takúto 

činnosť disponuje príslušnými povoleniami štátnych orgánov. V rámci svojej činnosti vykonáva 

okrem iného aj zimnú údržbu ciest a komunikácií. Objednávateľ zabezpečuje v zmysle § 4 ods. 3 

písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v platnom znení údržbu a správu miestnych 

komunikácií. 

 

 

III. PREDMET ZMLUVY 

 

1) Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať zimnú údržbu ciest a miestnych komunikácií podľa 

požiadaviek objednávateľa na základe telefonickej výzvy s pristavením mechanizmu do 6 – tich  

hodín. Výzvu je oprávnený podať starosta obce, alebo ním poverený pracovník. Poskytnutie 

mechanizmu sa stanovuje pre katastrálne územie obce Trstené. 

 

2) Prevádzkovateľ poskytuje tieto mechanizmy:  

      označenie: traktor so snehovou radlicou 
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3) V prípade nemožnosti plnenia zabezpečí prevádzkovateľ náhradné plnenie. 

 

4) Pri výkone prác sa prevádzkovateľ riadi výlučne príkazmi starostu obce, prípadne 

oprávnenými pracovníkmi uvedenými v operačnom pláne obce Trstené. 
 

 

IV. ČAS PLNENIA  

 
 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.12.2022 do 30.04.2023 pokiaľ nedôjde k inej 

dohode . 

 

 

V.  FAKTURÁCIA A PLATENIE  

 

1) Cena za práce uvedené v čl. 3 ods. 1 je 30 €/hod. + DPH 

 

2) Fakturácia za uvedené práce bude vykonaná na základe denných záznamov, ktoré budú 

potvrdené starostom, alebo ním povereným pracovníkom do 15 dní od vykonania objednaných 

prác. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 

3) Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon prác podľa čl. 3 ods. 1 zaplatí prevádzkovateľovi 

dohodnutú odmenu. 

 

VI.  SKONČENIE ZMLUVY 

 

1) Zmluvu možno ukončiť predčasne dohodou, výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy. 

 

2) Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom bola niektorou zmluvnou stranou doručená výpoveď. 

 

3) Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade jej porušenia podstatným 

spôsobom, za ktorý sa považuje predovšetkým omeškanie objednávateľa s úhradou faktúr po dobu 

dlhšiu ako 30 dní od ich doručenia, alebo nesplnenie záväzku zo strany prevádzkovateľa riadne 

a včas zabezpečiť zimnú údržbu ciest a komunikácií, pričom odstúpenie je účinné odo dňa  kedy 

je písomné oznámenie o odstúpení  doručené druhej zmluvnej strane. 

 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1) Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka  a súvisiacich právnych predpisov. 

 

2) Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, zmluvné strany 

sa obrátia na miestne a vecne príslušný súd v zmysle právnych predpisov SR. 

 

3) Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 

nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť 

zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti alebo nezákonnosti 

alebo neuplatniteľnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia 
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novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 

ustanoveniami. 

 

4) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu 

originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch (2) rovnopisoch. 

 

5) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v písomnej forme vzájomnou 

dohodou Zmluvných strán v podobe dodatku. 

 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto zmluvu 

uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 

7) Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a jej 

účinky nastávajú dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke obce, resp. v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 

8) Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia, aby objednávateľ zhromažďoval, uchovával 

a spracoval prevádzkovateľom  poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

 
 

 

 

V Trstenom dňa 14. 12. 2022     

 

 

 

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

 Obec Trstené                                                SHR Karol Frian 

 Mgr. Ľubomíra Markovičová, starostka obce  prevádzkovateľ 

 objednávateľ     


