
Ujl/lQ 

ZMLUVA NA ZIMNÚ UDRZBU CIEST III. TRIEDY 

Uzavretíí podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

/ďalej len „zmluva"/ 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

O b j e d n á v a t e ľ : 

Názov: S p r á v a ciest T r e n č i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o kraja /v s k r a t k e S C TSK7 
Sídlo: Brnianska 3, 91 1 50 Trenčín 
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ SC TSK 
Právna forma: Príspevková organizácia 
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Stanislav Lališ 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Ing. Anton Kňažko 
Bankové spojenie: Dexia banka 
Číslo účtu: 7320237105/5600 
IČO: 37915568 
DIČ: 2021764767 
IČDPH: SK2021764767 
Telefón: 032/6509355 
Fax: 032/6509356 

/dalej len „objednávateľ"/ 

Zhotov i teľ : 

Názov: D u š a n O n d r i š í k 
Sídlo: Rieka 53 1, 020 55 Lazy pod Makytou 
Štatutárny orgán: Dušan Ondrišík 
Právna forma: podnikateľský subjekt 
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Dušan Ondrišík 
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Dušan Ondrišík 
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Puchov 
Číslo účtu: 211652463/7500 
IČO: 10880500 
DIČ: 1020516398 
IČDPH: SK 10205 16398 
Telefón: 0908 747 722 
Fax: 042/4681188 

/d alej len „zhotoviteľ"/ 



Článok II 
PREDMET PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v zmluve pre objednávateľa zabezpečí 
vykonanie zimnej údržby vybraných úsekov ciest III. tried, ktoré sú v správe objednávateľa 
/ ďalej len „cesty"/. Cesty sú uvedené v prílohe 1 zmluvy ako je j neoddeliteľnej súčasti. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí údržbu ciest v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 20.04. 201 1. 
/príloha č. 1/ 

Článok III 
ČAS PLNENIA 

Zmluvné strany sa dohodli, že čas plnenia sa stanovuje od 15. novembra 2011 do 
3 1. marca 2012 s tým, že písomným dodatkom tento čas môže byť skrátený, resp. predĺžený v 
závislosti od potreby výkonu zimnej údržby. 

Článok IV. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. Cena bez DPH je počas trvania zmluvy nemenná. V prípade zmeny výšky 
zákonnej sadzby DPH sa zmení výška DPH. 

2. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne zrealizovaných výkonov, ktoré budú 
potvrdené objednávateľom. 

3. Faktúra bude vystavená s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 
predpisov do 15 dní po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa služba poskytla. Faktúra 
bude predložená v dvoch originálnych vyhotoveniach. 

4. Splatnosť faktúry je do 60 dní od doručenia objednávateľovi. 
5. Ak objednávateľ mešká s úhradou, zhotoviteľ si môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 

0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú 

oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne, formou dodatku k tejto 
zmluve. 

Článok V. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou a svoju činnosť vykonávať v súlade so záujmami objednávateľa, ktorý zo 
zákona - najmä zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
- objektívne zodpovedá za škody spôsobené užívateľom ciest v dôsledku nedodržania 
povinnosti správcu ciest vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 



2. Objednávateľ: 

objednáva výkon zimnej údržby prostredníctvom dispečerskej služby v Považskej 
Bystrici, telefonickým nahlásením na telefónne číslo 0908 747 722. 
kontroluje zhotoviteľa pri vykonávaní činností uvedených v prílohe č. 1 
pravidelne kontroluje údaje v dispečerskom denníku 
odsúhlasuje mesačné výkony do 5 pracovných dní od ich prevzatia 

3. Zhotovíte!': 

pri organizácií výkonu zimnej údržby ciest 111. tried postupuje na základe pokynu 
dispečera z imnej údržby na stredisku SC TSK, Správa a údržba Považská Bystrica 
telefónne čísla 042/4326754, 091 1 667 597. 
na základe vlastného pozorovania náhlej zmeny počasia tento fakt neodkladne nahlási na 
dispečing stredisku SC TSK., Správa a údržba Považská Bystrica, číslo telefónu: 
042/4326754. 
pri plnení predmetu zmluvy zabezpečí dodržanie zásad a predpisov o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. 

Článok VI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Ak vznikne objednávateľovi povinnosť na náhradu škody voči tretej osobe z titulu jeho 
objektívnej zodpovednosti /§ 420 Občianskeho zákonníka/ a táto škoda bola spôsobená 
v dôsledku postupu zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený domáhať sa voči zhotoviteľovi 
postihu podľa § 440 Občianskeho zákonníka, a to v prípade, ak: 

nedodržal alebo zanedbal povinnosti v zmysle článku V. tejto zmluvy, 
sú škody spôsobené nedodržaním pokynov objednávateľa, 
neodstránil závady, na ktoré upozornil objednávateľ, 
bezodkladne neodstránil závady v zjazdnosti a prekážky v cestnej premávke, ktoré mohol 
zistiť, zistil alebo mu boli nahlásené. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľom vlastnou prevádzkovou činnosťou 
pri zabezpečovaní predmetu tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté objednávateľovi, na ktoré ho písomne upozornil 
a objednávateľ napriek tomu nedal pokyn na odstránenie závad. 

Článok VII 
OSTATNÉ UJEDNANIA 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy je možné vykonať len písomne po dohode zmluvných 
strán písomným dodatkom. 

3. Zmluva j e vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre každú zmluvnú stranu. 



Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a Zákonom 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluva bola uzatvorená na základe určitej, vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú podpismi štatutárnych orgánov za 
zhotoviteľa a za objednávateľa osobou oprávnenou uzavrieť zmluvu. 

V Trenčíne dňa V Lazoch p. Makytou dňa. 

ONDR1Š ÍK D U Š A N 

stavebná firma 

020 55 Lazy pod Makytou, Rieka 53 
IČO: 10880500 IČD; SK102051639 

Ing. Stanislav Lališ 
Riaditeľ SC TSK 

Dušan Ondrišík 
maji teľ 



Príloha č. 1 

k Zmluve na zimnú údržbu ciest III. tried 

Rozsah úsekov ciest III. triedy, ktoré sú predmetom zmluvy: 

1. cesta II1/04911 Desná 5,046 km 
2. cesta Ií 1/04912 Lazy pod Makytou 15,604 km 
3. cesta III 01913 Lúky 0,130 km 
4. cesta IM/04914 Vydrná 3,420 km 
5. cesta III/04915 Zbora 2,379 km 
6. cesta II1/04916 Mostište 2,412 km 
7. cesta H1/04917 Ihrište 5,396 km 
8. cesta 111/04918 Nosice 2,939 km 
9. cesta 1 U/04919 Lúky 1 ,208 km 

Celkový počet km: 38,534 km 

Cena za plnenie predmetu zmluvy: 

1. Chemický posyp bez odstraňovania snehu za 1 km 

2. Inertný posyp bez odstraňovania snehu za 1 km: 

3. Chemicky posyp s odstraňovaním snehu za 1 km: 

4. Inertný posyp s odstraňovaním snehu za 1 km: 

C e n a s D P H = 4,20 EUR 
DPH 20% = 0,70 EUR 

Cena bez DPH = 3,25 EUR 
DPH 20% = 0,65 EUR 
C e n a s D P H = 3,90 EUR 

Inertný posyp bez odstraňovž 

Cena bez DPH = 3,25 EUR 
DPH 20% = 0 , 6 5 EUR 
C e n a s D P H = 3,90 EUR 

Chemický posyp s odstraňo> 

Cena bez DPH = 3,50 EUR 
DPH 20% = 0,70 EUR 
C e n a s D P H = 4,20 EUR 

Inertný posyp s odstraňovaní 

Cena bez DPH = 3,50 EUR 



5. Odstraňovanie snehu bez posypu za 1 km: 

Cena bez DPH = 3,00 EUR 
DPH 20% = 0,60 EUR 
Cena s DPH = 3,60 EUR 

6. Presun sypača za účelom výkonu za 1 km: 

Cena bez DPH = 1,20 EUR 
DPH 20% = 0,24 EUR 
Cena s DPH = 1,44 EUR 

7. Obhliadku úseku nákladným vozidlom za 1 km 

Cena bez DPH = 1,50 EUR 
DPH 20% = 0,30 EUR 
Cena s DPH = 1,80 EUR 

8. Pohotovosť na pracovisku za 1 hodinu 

Cena bez DPH = 4,00 EUR 
DPH 20% = 0,80 EUR 
Cena s DPH = 4,80 EUR 

Ceny sú uvedené bez posypového materiálu a jeho nakládky. 

Cena bola stanovená pri cene nafty 1,37 €/l vrátane DPH. 
V prípade, že dôjde k zvýšeniu cien pohonných hmôt viac ako o 5%, 
zhotovíte ľ si vyhradzuje právo zvýšiť cenu v priebehu plnenia zmluvy. 

Cena 1,37 € / l 

ONDRIŠÍK DUŠAN 
stavphná firma 


