
ZMLUVA  
o výkone zimnej údržby miestnych komunikácii uzavretá podľa § 269,  

ods. 2, zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení — Obchodný zákonník 
 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r.o. (SMMP, s.r.o.) 

   T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza 

Zastúpená :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 

b) technických Peter Wittemann - vedúci technického úseku 

   wittemann@smmpd.sk,  č.t. 911 244 015 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro,  

   vl. 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

Poskytovateľ : RS Centrum, s.r.o. 

   Riečna ulica II.1824/85, 971 01 Prievidza 

Zastúpený :  Róbert Svrček - konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie :  

IBAN :   

IČO  :                                   43 826 229 

IČ DPH  :                             SK202 248 4937 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro,  

   vl. 18467/R 

e-mail: info@rs-centrum.sk  

číslo telefónu: 0908 726 594 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

I. 

Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby s použitím potrebnej techniky s obsluhou na 
zabezpečenie nepretržitej pohotovosti zimnej údržby (ZÚ), odhrnutie snehovej pokrývky a vyko-
nanie posypu s dodaním posypového materiálu, na vyznačených častiach miestnych komunikácii 
na území Priemyselného parku (PP) podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.  
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II. 
Použitie mechanizmov 

 
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať' odhŕňanie snehu z určených komunikácii v období od 
05.12.2018 do 15.03.2019 nepretržite a na základe výzvy objednávateľa v čase ZÚ MK resp. 
pokiaľ to bude pre zabezpečenie ZÚ MK potrebné s použitím potrebného počtu a druhu mecha-
nizmov. 
 

III. 
Plnenie 

 
3.1 Poskytovateľ nastúpi na výkon do prác a bude plniť všetky úlohy spojené so ZÚ MK podľa 
podmienok tejto zmluvy a pokynov objednávateľa, ako správcu MK na území PP. 
3.2 V období padania snehových zrážok alebo vzniku poľadovice nastúpi poskytovateľ bez 
výzvy na výkon prác v PP, na ul. Max Brose 7, v Prievidzi. Nástup na vykonanie prác je najne-
skôr do vzniku súvislej vrstvy čerstvého snehu o výške 5 cm, alebo najneskôr do troch hodín od 
vzniku poľadovice.  
3.3 Poskytovateľ bude lx mesačne predkladať' objednávateľovi faktúry k úhrade len za odvedený 
pracovný výkon overený a podpísaný zodpovedným zamestnancom objednávateľa pre veci tech-
nické uvedený v záhlaví tejto zmluvy nasledovne : 

a) Zabezpečenie pohotovosti  
b) Použitie techniky – odhŕňanie snehu   
c) Použitie techniky – posýpanie plôch  
d) Posypový materiál- dodané množstvo  

Ceny sú uvedené bez DPH. 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť za výkon pohotovosti paušálne za celý mesiac čiastku vo 
výške 186,00 € + DPH. Za alikvotnú časť mesiaca sa objednávateľ zaväzuje uhradiť za pohotovosť 
platbu vypočítanú ako súčin sadzby 6,00 €/deň +DPH a počet dní poskytovania pohotovosti. Táto 
čiastka bude na faktúre poskytovateľom uvedená vo zvláštnej položke za celý mesiac a bude krátená 
o alikvotnú časť hodín odpracovaných pri výkone odhŕňania snehu a výkonu posypu, za ktoré ne-
prislúcha vyplatenie príplatku za pohotovosť t.j. 0,25 €/hod.  
3.5 Za použitie techniky na výkon posypu je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi 
sumu vo výške 25,00 €/hod. + DPH a za dodanie posypového materiálu je objednávateľ povinný 
uhradiť poskytovateľovi sumu vo výške 50,00 €/T + DPH. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 
na základe výkazu prác overeného a podpísaného zodpovedným zamestnancom objednávateľa 
pre veci technické.  
3.6 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať aj DPH v zákonom stanovenej výške. Splatnosť fak-
túry je  najneskôr do 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi. 
 

IV.  
Doba plnenia 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na trvaní doby poskytovania služieb v období od 05.12.2018 do 
15.03.2019. 

 
V. 

Ostatné zmluvné podmienky 
 

5.1 V prípade, že poskytovateľ nenastúpi na výkon prác podľa dohodnutých podmienok touto zmlu-
vou, objednávateľ neuhradí poskytovateľovi platbu za pohotovosť za celý mesiac alebo alikvotnú 
časť mesiaca počas trvania tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody ktorá vznikne porušením povinnosti poskytovateľa. Pre prípad nenastúpenia na výkon viac 
ako 6 hod po splnení podmienok na začatie výkonu prác podľa čl. II. bod 3.2 tejto zmluvy, 



Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117,  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 3

objednávateľ je oprávnený zabezpečiť výkon prác iným dodávateľom, na náklady poskytovateľa, 
bez ohľadu na ich výšku. 
5.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jej jedno 
vyhotovenie. 
5.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa  

Príloha č. 2 - Mapa miestnych komunikácií Priemyselného parku 
 

 

Za objednávateľa:                                                         Za poskytovateľa: 
 

 

V Prievidzi dňa 05.12.2018                                      V Prievidzi dňa 05.12.2018     

 

 

 

 

 

 

 

 
..........................................................................  ..................................................................................  
         JUDr. Ján Martiček  Róbert Svrček  
          konateľ spoločnosti                                                                   konateľ spoločnosti  
         SMMP, s. r. o.                                  RS Centrum, s r.o. 

 
 

 


