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Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby 

pozemných komunikácií v mestskej časti Košice –Košická Nová Ves 

 

Objednávateľ :  Mestská časť Košice- Košická Nová Ves  
Sídlo:                                 Mliečna 1, 040 14 Košice 
zastúpený :           Ing. Milan Lesňák – starosta 
IČO :                       00690996 
DIČ :                       2020761556 
IBAN :                 SK3402000000000014223512 
BIC-SWIFT :        SUBASKBX 
Č.Ú.:                      14223512/0200 
 (ďalej len „objednávateľ “) 
 
 
Poskytovateľ :    SAMSOM KE s.r.o. 
Sídlo:                      Južná trieda 66, 040 01 KOŠICE 
zastúpená :   Csaba Neupauer - konateľ 
IČO :                     31671977 
DIČ:                      2020491121 
IČ-DPH:                    SK2023554698 
IBAN :                 SK 0309000000005029786054 
BIC-SWIFT :        GIBASKBX 
Číslo účtu :       5029786054/0900  
(ďalej len „poskytovateľ “) 
 

uzavreli v zmysle ustanovení § 261 ods. 2 a v zmysle § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka zmluvu o poskytovaní služieb na zabezpečenie 

zimnej údržby pozemných komunikácií a verejných priestranstiev s 

nasledovným znením: 

Článok I. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Objednávatel' je  verejný obstarávateľ v   zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorý podľa § 117  tohto zákona vyhlásil verejnú súťaž 
na predmet zákazky - „Zimná údržba miestnych komunikácií Mestskej 
časti Košice – Košická Nová Ves", ktorej účelom je vykonávanie činností 
vyplývajúcich zo zákona číslo 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci zabezpečenia týchto 
činností sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať práce súvisiace so zabezpečením 
zimnej údržby – pluhovanie , posyp zmiešaným materiálom , príp. nakladanie 
a odvoz snehu na určenú skládku objednávateľom, na nasledujúcich 
miestnych komunikáciách : Poľná , Vínová, Agátová, Herlianska-krátka, 
Buková, Brestová, Jaseňová, Pustinka, Sv.Ladislava, Na Doline, Vyšná úvrať, 
Trnková, Ortváňová, Furčianska, Mliečna, prechod medzi Ortváňovou 
a Trnkovou.      
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Článok II. 
ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTI 

 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté činnosti na svoje náklady aj 

nebezpečenstvo počas celej doby trvania zmluvy podľa pokynov 

objednávateľa, ako aj v zmysle príslušných technických a odborných 

noriem platných na území SR.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet tejto zmluvy v závislosti od 

poradie dôležitosti jednotlivých úsekov a na základe poveternostnej situácie 

a podľa rozhodnutia objednávateľa do 3 hodín od nahlásenia na dispečing 

zhotoviteľa, resp. na telefónne čísla uvedené ako kontaktné osoby. 

3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok zhotoviteľ nie je 

v omeškaní, ak vykoná službu do 2 hodín od skončenia  lehoty. 

Objednávateľ nie je oprávnený  v takomto prípade uplatniť si úroky 

z omeškania ani iné sankcie. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa 

budú považovať predovšetkým : 

- fujavica a intenzívne dlhodobé sneženie 

- víchrica a mimoriadne vodné zrážky 

- vznik súvislej poľadovice pri poklese teplôt a pri vyššej vlhkosti 

vzduchu. 

4. Objednávateľ si je plne vedomý toho, že zhotoviteľ nie je v omeškaní 

s plnením predmetu zmluvy ani v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie 

podľa zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom 

znení  a vyhlášky č. 201/2002 Z.z. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje za práce poskytnuté zhotoviteľom zaplatiť 

dohodnutú cenu, určenú podľa tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi celkovú dĺžku 

komunikácií a pracovnú dĺžku komunikácií, resp. iných dohodnutých 

priestranstiev, ktoré sú predmetom zabezpečenia zimnej údržby v bm, 

s označením názvu ulíc a priestranstiev v poradí dôležitosti jednotlivých 

úsekov.   

Článok III. 
MIESTO PLNENIA 

 
 

Miestom výkonu zimnej údržby sú vedľajšie komunikácie v mestskej časti 

Košice – Košická Nová Ves rozdelené do dvoch častí v poradí dôležitosti, 

ktoré určí objednávateľ. 

Článok IV. 
DOBA PLNENIA 
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1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od :  29.11.2016 do :  15.04.2017 

2. Zmluvný vzťah zaniká : 

- písomnou dohodou zmluvných strán 

- uplynutím doby na ktorú je zmluva uzavretá 

- odstúpením od zmluvy zo strany jednej zmluvnej strany, pri podstatnom 

porušení zmluvných ustanovení druhou zmluvnou stranou – 

 zmluva v takomto prípade končí k poslednému dňu mesiaca 

nasledujúceho po dni, v ktorom bolo písomné oznámenie jednej 

zmluvnej strany doručené druhej zmluvnej strane, ktorá zmluvu 

podstatným spôsobom porušila. Za podstatné porušenie zmluvy sa 

považuje aj omeškanie objednávateľa s platením za poskytované 

služby zhotoviteľom, ak je objednávateľ v omeškaní s platením a túto 

svoju povinnosť nesplnil ani v lehote, určenej mu zhotoviteľom 

v písomnej výzve na zaplatenie. V takomto prípade zmluva končí dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení zhotoviteľa od zmluvy 

objednávateľovi. 

Článok V. 
ODPLATA ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY  

 
 

a) pohotovosť                                        3,82 EUR/hod. bez DPH  
b) odpratávanie snehu (pluhovanie)       35,00 EUR/hod. bez DPH  
c) zimný posyp komunikácií                   36,00 EUR/hod. bez DPH  

 
1. Odplatu za poskytnuté služby uhradí objednávatel' do 14 dní od prijatia faktúr, 

ktoré poskytovateľ vystaví a odošle objednávateľovi mesačne.  
2.  Súčasťou faktúr musí byť súhrn výkonov za fakturované obdobie, 

odsúhlasený a potvrdený objednávateľom.  
3. Súhrn skutočných výkonov za fakturované obdobie objednávateľ potvrdí až po 

potvrdení týchto výkonov.  
4. Objednávatel' si vyhradzuje právo neuznať výkony, ktoré neboli potvrdené. 
5. V cene nie je zahrnutý posypový materiál, jeho dovoz a nakládka. 

 
 
 

Článok VI. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zhotoviteľ  zodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nekvalitne 

vykonanej práce a za škody súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky. 

2. Objednávateľ zodpovedá za sprístupnenie komunikácií vozidlám 

a mechanizmom zhotoviteľa určeným na výkon zimnej údržby. 

3. Objednávateľ po vykonaní prác písomne potvrdí pracovníkom zhotoviteľa 

rozsah vykonaných prác na dennej hlásenke, rep.stazke. 
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Článok VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Zo strany objednávateľa sú dispozičným právom poverení na zadeľovanie 

prác pre predmetné mechanizmy vrátane ich usmernenia: 

 - starosta Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, 

 - technický pracovník pre zimnú údržbu poverený starostom.    

2. Za poskytovateľa je oprávnený rokovať s objednávateľom: 

- p. Csaba Neupauer 

- p .Florko 

3. O výkonoch práce je poskytovateľ povinný viesť denné výkazy prác na     

tlačivách „Výkaz práce“. Prevzatie tlačiva potvrdí poverený pracovník 

objednávateľa. 

4. Všetky ustanovenia medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú výslovne 

uvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každý má hodnotu 

originálu. Tri rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis dostane 

poskytovateľ. 

6. Akékoľvek zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomnou 

formou a podpísané oboma zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne, nie v tiesni, ani 

za nevýhodných podmienok, že obsahu porozumeli, tento sa zhoduje s ich 

slobodnou a vážnou vôľou a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne 

podpisujú.  

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť  

dňom jej zverejnenia na webovej stránke mestskej časti. 

 

 

V Košiciach, 29.11.2016 

 

 

 

_________________       __________________ 

Objednávateľ                                                                  Poskytovateľ 
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Kontaktné osoby : 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

Kancelária prvého kontaktu:  055/ 798 01 01 

p. Krištof František:   0917 182 238 

p. Eva Spišiaková:   0918 690 380 

email: mcknv@netkosice.sk 

 

 

SAMSOM KE, s.r.o. 

Dispečing :          055/ 729 55 55 

p. Neupauer :     0903 608 752 

p.Florko :             0903 608 754 

email  : samsomke@centrum.sk  

mailto:samsomke@centrum.sk

