
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

medzi:  

 

Objednávateľ:  

Obec Blesovce 

Obecný úrad 117, 956 01  

IČO: 00310221 

DIČ: 2021315373 

Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany, IBAN: SK22 0200 0000 0000 1082 0192 

v zastúpení: Jozef Chochula, starosta obce  

 

a 

  

Poskytovateľ: 

Tomáš Mihalovič 

Bojná 569, 956 01 

IČO: 52608581 

DIČ: 1082349884 

  

 

 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie zimnej údržby – odhŕňanie snehu na určených 

komunikáciách, ktoré zabezpečujú prístup a pohyb motorovými vozidlami po obci Blesovce.  

Konkrétny vymedzený úsek je stanovený na intravilán obce Blesovce.  

 

 

II. Spôsob vykonávania zimnej údržby – odhŕňanie snehu 

1. Zimnú údržbu – odhŕňanie snehu bude vykonávať vykonávateľ do 30 minút po 

telefonickom vyzvaní objednávateľa.  

2. Zimnou údržbou sa rozumie: odhŕňanie snehu vlastným strojom s radlicou, ktorý je k tejto 

činnosti prispôsobený.   

3. Po vykonaní zimnej údržby predmetnej tejto zmluvy v zmysle článku I. predloží 

vykonávateľ harmonogram (rozpis) uskutočnenej zimnej údržby a objednávateľ potvrdí 

vykonanie prác. Tento rozpis bude súčasťou faktúry, ako jej príloha.  

 

 

III. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za výkon zimnej údržby je 40,00 €/hod.  



 2. Cena za vykonané práce sa vyúčtuje za predošlý kalendárny mesiac. Po odsúhlasení a 

písomnom potvrdení vykonaných prác objednávateľom v súlade s bodom 3. Článku II., 

vykonávateľ predloží objednávateľovi faktúru.  

3. Splatnosť faktúry je stanovená do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom.  

4. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ vykonávateľovi 

úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 12.12.2022 do 30.04.2023.  

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom zástupcami oboch zmluvných strán  

a jej zverejnení.  

3. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

pričom vzťah ňou založený sa končí dňom uvedeným v dohode. Túto zmluvu je možné v 

dobe jej platnosti jednostranne ukončiť okamžitým skončením, a to z dôvodu, ak druhá strana 

hrubo poruší niektoré z jej ustanovení. Platnosť a účinnosť zmluvy zaniká dňom doručenia 

okamžitého ukončenia druhej zmluvnej strane.  

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná 

strana.  

5. Zmluvné strany – vykonávateľ a aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli 

a súhlasia s jednotlivými časťami zmluvy a zmluvou ako celkom a podpisom potvrdzujú jej 

platnosť.  

 

 

 

 

V Blesovciach, dňa ....................     

  

 

Za objednávateľa:                                          Za poskytovateľa:  

Jozef Chochula, starosta obce          Tomáš Mihalovič 


