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Zmluva  

o zimnej údržbe miestnych komunikácií v Obci Liptovská Kokava 

uzatvorená podľa  § 262  a  násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Obec Liptovská Kokava 

032 444 Liptovská Kokava 390 

   V zastúpení:  Ing. Július Porubän, starosta obce 

   IČO: 00315389 

               DIČ: 2020581464 

Banka: OTP Banka  Slovensko a.s., Liptovský Mikuláš 

číslo účtu : 8629807/5200 

   IBAN: SK35 5200 0000 0000 0862 9807 

   Register:  podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

(ďalej len objednávateľ  v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Dodávateľ:               Porubän poľnohospodár, s.r.o.  

   032 44 Liptovská Kokava 182 

   V zastúpení:  Ivan Porubän - konateľ 

              IČO:        44 130 643 

   IČ DPH:  SK2022620963 

Zapísaná: Obchodný register OS Žilina, Oddiel Sro,, vložka č. 20700/L  

Dodávateľ je platiteľ DPH 

(ďalej len dodávateľ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa zimnú údržbu  

ciest (ďalej len „ZÚC“) na miestnych komunikáciách v Obci Liptovská Kokava pre 

obdobie od 01.11.2021  do 31.03.2022 a záväzok objednávateľa uhradiť dohodnutú cenu. 

Zimnou údržbou siest sa rozumie: 

- pluhovanie a odhŕňanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 

- nakladanie a odvoz snehu, 

      - posyp komunikácií a to: chemický a inertný tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná   

        schodnosť a zjazdnosť 

      - včasný a operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia, 

      - zabezpečenie nepretržitej pohotovosti 24 hodín.  
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2. Miestne komunikácie v intraviláne obce sa  nachádzajú na pozemkoch parcelné číslo :  

KN-E 7000, 7001, 391/502, 174/502 a  2625/502, KN-C 551/16, 1419/12, 5657, 282/1, 

300/2, 354/7, 348/3, 341/4, 335/6, 324/6 a 323/5 (ulice Družstevná, Hozelec, Krúhy,  

Stará, Nová, Jelšinka, Obchodná, Športová, Záhradná, Záhumnie a  Kolónia) a prístupová 

cesta k nehnuteľnostiam súpisné číslo 439, 475 a 421. 

 

Článok III. 

Termín zabezpečenia ZÚC 

1. Jedná sa o zabezpečenie ZÚC počas zimných mesiacov od 01.11.2021 do 15.04.2022 

Samotná údržba sa bude zabezpečovať na základe telefonickej objednávky zástupcov 

objednávateľa na mobil dodávateľa Porubän poľnohospodár, s.r.o.,  mob. 0911 229 245    

a ZÚC sa vykoná najneskôr do 1 hodiny od predloženej požiadavky. 

2. Za objednávateľa bude kontaktnou osobou starosta obce, telefón 044/5297 100, mob. 

0918 706 189 a zástupca starostu obce, mob. 0903 520 297. 

 

Článok IV. 

Cena za dielo 

1. Cena za poskytnuté služby v rozsahu podľa článku II.  je stanovená dohodou zmluvných 

strán na základe cenovej ponuky dodávateľa: 

- pluhovanie, odhŕňanie a nakladanie snehu  38,30  €/hod vrátane DPH 

- odvoz snehu 30 €/hod vrátane DPH 

- posyp miestnych komunikácií 35 €/hod vrátane DPH 

      2.   Zabezpečenie nepretržitej 24-hod. pohotovosti od 15.12.2021 do 28.2.2021 v cene  

            340  €/mesiac. 

3. Posypový materiál a jeho dovoz nie sú predmetom tejto zmluvy. 

4. Dodávateľ je platiteľom DPH. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

1. Podkladom pre stanovenie ceny budú kópie denných záznamov, na ktorých sú skutočné 

výkony za vykonanú ZÚC overené objednávateľom. 

2. Fakturácia bude vykonávaná 1x za mesiac za vykonanú ZÚC a bude vystavená do 5. 

kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. 

3. Dodávateľom vystavená faktúra bude splatná do 14 dní  od vystavenia a bude obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu. 

4. V prípade nedodržania termínu úhrady, objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi  

úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Pri nesplnení zmluvných podmienok podľa čl. II. bod 2 a čl. III. bod 1 bude objednávateľ 

účtovať za každú omeškanú hod. po výzve dodávateľom zmluvnú pokutu vo výške 30  €. 
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Článok VI. 

Ďalšie podmienky a zodpovednosť za škodu 

1. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytnutí predmetu zmluvy riadiť touto zmluvou a cenovou 

ponukou. Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu 

podľa článku II.  tejto zmluvy. 

3. Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú vykonávaním ZÚC spôsobí na majetku 

objednávateľa a tretích osôb a v prípade, že túto škodu spôsobí, je povinný ju uhradiť. 

4. Objednávateľ upozorní majiteľov motorových vozidiel, aby počas ZÚC neparkovali na  

krajniciach miestnych komunikácií a na parkovisku pri bytovkách. Pokiaľ tu budú 

parkovať motorové vozidlá dodávateľ nevykoná ZÚC v danom úseku. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení podľa osobitného predpisu. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len vo forme písomných 

dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a 

slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, určite, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, že si ju pred jej podpisom prečítali a na znak súhlasu s ňou vlastnoručne 

podpisujú. 

 

V Liptovskej Kokave, dňa  22.10.2021                     V Liptovskej Kokave, dňa 22.10.2021 

 

Objednávateľ:                        Dodávateľ:  

 

 

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

      

Ing. Július Porubän                                                      Ivan Porubän     

    starosta obce                                             konateľ  Porubän poľnohospodár, s.r.o.  

 


