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  Zmluva o poskytovaní služieb 

(ďalej len zmluva) 

uzavretá podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v 

súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

zmluvnými stranami: 

 

Obec KVAKOVCE 
So sídlom: Kvakovce č. 97, 094 02  Slovenská Kajňa 

Zastúpená: Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce 

Anna JANEVOVÁ – zástupkyňa starostu obce 

IČO: 00332518 

Bankové spojenie: č.ú.  9337056/5200 

E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

Telefón: 0918513324 

 

a 

 
AgroBio-Wood,s.r.o. 

Majakovského/10/203 

066 01  Humenné 

IČO: 46549412 

V zastúpení: Alžbeta ČERNIGOVÁ - konateľka 

Bankové spojenie: SK2802000000002986635457 

E-mail: agrobiowood@gmail.com 

Telefón: 0905 928 741 

 

( spoločne v ďalšom označení ako zmluvné strany) 

 

Článok I.  

Úvodné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ služieb zabezpečí vyhovujúcu techniku na zabezpečenie zimnej údržby na cestných 

komunikáciách, odstavných plochách, chodníkoch a podobne v obci Kvakovce a v rekreačnej oblasti 

Domaša Dobrá. Tieto služby zimnej údržby poskytuje poskytovateľ služieb zákazníkom prostredníctvom 

vlastnej techniky, alebo prostredníctvom tretích osôb, s ktorými môže byť v zmluvnom vzťahu. 

 

2. Objednávateľ služieb je obec Kvakovce, ktorá je verejnou inštitúciou, ktorá nemá vlastnú vyhovujúcu 

techniku spĺňajúcu bezpečnostné a iné štandardy nevyhnutné na premávku po pozemných 

komunikáciách, prostredníctvom ktorej by bola vykonaná zimná údržba.  

 
3. Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní") postupoval pri verejnom obstarávaní v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní. Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania poskytnutia služieb podľa 

ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s 

ponukou poskytovateľa do verejného obstarávania. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

      

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa služieb vykonať služby  na základe tejto zmluvy a  

podľa požiadaviek objednávateľa služieb a súčasne záväzok objednávateľa služieb zaplatiť 
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poskytovateľovi služieb za poskytnutie služieb odplatu vo výške a za podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

2. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytovať všetky potrebné služby na zabezpečenie dopravnej 

bezpečnosti a obslužnosti územia z dôvodu ochrany zdravia, majetku a životov obyvateľstva a to najmä 

cestách, miestnych komunikáciách, parkoviskách a parkovacích  plochách.  Jedná sa najmä o 

odpratávanie  snehu, ľadu a podobne .  

3. Priebeh pracovných  výkonov:   

Spravidla vždy pred nastávajúcou zimnou sezónou musí poskytovateľ služieb vykonať  

s objednávateľom služieb a s  osobou poverenou starostom obce „pohovor s odsúhlasením zimnej 

údržby“.  

4. Špecifikácia poskytovaných služieb uvedená v tejto zmluve môže byť rozšírená objednávateľom služieb 

o nové služby. Takto upravená špecifikácia poskytovaných služieb platí dňom jej doručenia 

poskytovateľovi  služieb. 
5. Poskytovateľ služieb  je povinný poskytnúť služby sám, alebo prostredníctvom tretích osôb na vlastné 

náklady, v požadovanej kvalite a objednávateľ služieb je povinný za riadne a  včas vykonané služby 

podľa objednávky zaplatiť dohodnutú odplatu. 

6. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje postupovať podľa pokynov objednávateľa služieb a poskytovať služby 

s odbornou starostlivosťou. 

7. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky v tejto zmluve stanovené a je 

oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

 

Článok III. 

Poskytnutie služby 

 

1. Poskytovateľ služieb bude poskytovať služby uvedené v tejto zmluve pre objednávateľa  služieb 

u zákazníka, t.j. objednávateľa služieb podľa Plánu a rozsahu zimnej údržby, ktorý je špecifikovaný 

v dvoch variantoch. Variant A obsahuje rozpis pre obec Kvakovce a Variant B obsahuje rozpis pre obec 

Kvakovce – časť Domaša Dobrá.  

 

Plán zimnej údržby VARIANTA A: 

 

Zabezpečenie priechodnosti ciest pri snežení v obci Kvakovce z dôvodu ochrany zdravia, životov a majetku obyvateľstva 

Prioritné 
poradie 
zimnej 
údržby 

Názov trasy 

Dĺžka 
trasy v 

metroch 
cca. 

popis trasy zimnej údržby 

1 Vimberská 235 od hlavnej cesty po dom s.č. 130 (p. Baran) 

2 Za sadmi 490 od hlavnej cesty až po koniec ulice k domu s.č. 25 (p.Barnaová Simona) 

3 Hlavná 1650 od mosta pri starom obecnom úrade až na osadu po dom s.č. 69 (p. Gosť) 

4 Za jarkom 110 od domu s.č. 81 (p. Kolesárová a p. Molnárová) až po dom s.č. 76 (p.Čikot Juraj) 

5 Jarková 165 od starého obecného úradu až po dom s.č. 50 (p. Viktor Humeník) 

6 Panská 135 poza starý obecný úrad až po parkovisko k domu s.č. 98 (p. Ondovčák) 

7 Obchodná 420 od starého obecného úradu až po cintorín k domu s.č. 109 (p. Ján Tutko) 

8 Krátka 85 odbočka po dom č. 114 (p. Tutko Milan a Tutko Jaroslav) 

9 Za mostíkom 104 odbočka cez most k domu s.č. 122 (Pavučko Michal) 

10 Domašská 200 od starého obecného úradu až po dom na parcele 83/1 (p. Urbančok) smer na Domašu 

Spolu v metroch 3594 
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Plán zimnej údržby VARIANTA B – Domaša Dobrá: 
 

Zabezpečenie priechodnosti ciest pri snežení v obci Kvakovce z dôvodu ochrany zdravia, životov a majetku obyvateľstva 

Prioritné 
poradie 
zimnej 
údržby 

Názov ulice 

Dĺžka 
trasy v 

metroch 
cca. 

popis trasy zimnej údržby 

1 Dobranská 475 od hlavnej cesty k bývalému štátnemu majetku 

2 Slivková 80 od hlavnej cesty k štátnemu majetku k domu pani Slivkovej 

3 Slnečná 278 od hlavnej cesty poza reštauráciu Dobrá až k penziónu Korzár 

4 Pod lesom 200 od penzióna Korzár až po štátnu cestu 

5 Ku vleku 146 od hlavnej cesty k lyžiarskemu vleku 

6 Vodárenská 310 od hlavnej cesty k vodárenskej chate až po koniec cesty 

7 Vranovská 448 od hlavnej cesty do Suchého jarku až ku kontajneru 

8 Horárska 160 od hlavnej cesty až po koniec ulice 

9 Detrícka 100 od hlavnej cesty až po koniec ulice 

10 Ku prístavu 470 od hlavnej cesty pod krížom popod Hricka, po hotel Garden 

11 Nábrežná 390 od hotela Garden po koniec zosuvu po parkovisko 

12 Športová 225 od parkoviska po koniec ulice na kopci 

13 Na vyhliadke 107 celá ulica 

14 Nad prístavom 290 od parkoviska pod hotelom Domaša hore do kopca až k penziónu Slovenka, poza Slovenku 

15 Rybárska 487 od Slovenky dole kopcom až po ulicu K prístavu (chata p. Hricka) 

16 Vinárska 90 od hlavnej cesty až po koniec ulice 

17 Ku veteránu 240 od hlavnej cesty až po koniec ulice 

18 Železničiarska 95 od hlavnej cesty až po koniec ulice k chate Železničiar 

Spolu 4591 

 

 

2. O poskytnutých službách poskytovateľ služieb spíše za každý kalendárny mesiac mesačný protokol. 

Mesačný protokol o poskytnutých službách  musí obsahovať:  

a) označenie objednávateľa služieb a poskytovateľa služieb 

b) druh a rozsah poskytnutej služby 

c) čas plnenia, miesto plnenia 

d) dátum a podpis dodávateľa 

 

3. Poskytnutie služieb je uskutočnené, keď boli  služby riadne a včas vykonané a objednávateľ služieb  

písomne potvrdí ich  prevzatie v mesačnom protokole  vyhotovenom poskytovateľom služieb.  

 

4. Poskytovateľ služieb je ďalej povinný: 

a) Počas sezóny zimnej údržby  zriadi poskytovateľ služieb  núdzovú linku, na ktorej  je k dispozícii 

všetkých 7 dní v týždni NON STOP (vrátane sviatkov). Telefónne číslo núdzovej linky je 

0905928741.  

b) Službu objednáva objednávateľ prostredníctvom telefónu z mobilného čísla 0918513324. 

Telefonickú objednávku následne potvrdí SMS správou s textom, aby bolo z neho zrejmé, o akú 

variantu sa jedná. Formát SMS by mal byť približne v tvare:  

Variant A: objednávame zimnú údržbu na území obce Kvakovce variant A 
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Variant B: objednávame zimnú údržbu na území obce Kvakovce – časť Domaša Dobrá variant B 

 

c) Poskytovateľ služieb berie na vedomie, že zimná údržba v obci Kvakovce je nevyhnutná  skoro ráno 

a musí byť ukončená najneskôr do 6.00 hod., prípadne čas určuje sám poskytovateľ služieb, avšak 

vždy tak, aby bola zabezpečená v plnom rozsahu  dopravná bezpečnosť a zjazdnosť ciest na území 

obce Kvakovce a zabezpečená tak ochrana zdravia, životov a majetku obyvateľstva.   

 

d) Poskytovateľ sleduje počasie a po dohovore s objednávateľom zváži zimnú údržbu aj počas dňa a vo 

večerných hodinách v období, keď si to poveternostné podmienky budú vyžadovať a bude ohrozená 

zjazdnosť ciest na území obce Kvakovce a tým aj zdravie, život a majetok obyvateľstva.  

 

e) Odvoz snehu v nevyhnutnom prípade kalamity sa vykoná na základe písomnej objednávky 

objednávateľa služieb. V prípade urgentného riešenia situácie na základe telefonickej objednávky 

a potvrdzujúcej SMS zo strany objednávateľa je poskytovateľ povinný zabezpečiť aj odvoz snehu. 

Po každom odvoze  zostaví  poskytovateľ služieb prehľad  o odvezenom snehu  (počet hodín, 

mechanizmov a ľudí) a oznámi najneskôr do 24 hodín objednávateľovi (telefonicky alebo 

elektronickou poštou). V opačnom prípade môže hroziť neuznanie resp. časový sklz v úhrade 

uvedených výkonov. 

 

f) Poskytovateľ služieb zodpovedá pri poskytovaní služieb za riadne dodržanie  platných zákonov, 

nariadení a technických pravidiel a noriem.  

 

g) Poskytovateľ služieb v plnej miere zodpovedá objednávateľovi služieb za všetky škody, ktoré 

spôsobí pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy vzniknutých nedodržaním povinností  alebo  jeho 

insolventnosťou.  

 

h) Poskytovateľ služieb sa zaväzuje , že poskytovanie služieb  bude uskutočňovať tak,  aby nevznikli 

žiadne  škody objednávateľovi služieb, občanom, ani tretím osobám.. Aj z tohto  dôvodu bude na 

výkon  používať technicky  spôsobilý strojový park, vyškolených zamestnancov, bude dodržiavať  

smernice a predpisy  z oblasti  BOZP, ochrany životného prostredia, hygienické predpisy  a i. 

(miestne príslušné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia ).  

 

i) Poskytovateľ služieb  je  povinný každé poskytnutie služby podľa tejto zmluvy dať potvrdiť  

oprávnenou osobou  zo  strany objednávateľa služieb a to na predtlačenom mesačnom  protokole  

o poskytnutých službách.  Tento riadne vyplnený protokol je povinnou prílohou faktúry, bez ktorej  

nie je možné  ju uznať  za oprávnenú.  

 

j) Poskytovateľ služieb je povinný bezodkladne informovať objednávateľa služieb o všetkých 

skutočnostiach súvisiacich s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia nasledovných povinností poskytovateľom služieb má 

objednávateľ služieb nárok na zmluvnú pokutu nasledovne: 
 

V  prípade neposkytnutia služby riadne a včas, má objednávateľ služieb nárok na náhradu škody voči 

poskytovateľovi služieb za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti. 

 

Článok IV.  

Odplata a platobné podmienky 

 

1. Riadnym a včasným poskytnutím služieb poskytovateľom služieb vzniká  objednávateľovi služieb  

povinnosť zaplatiť dohodnutú odplatu, v zmysle platných právnych predpisov.  

 

2. Cena za odpratávanie snehu bola stanovená najvýhodnejšou ponukou, ktorú objednávateľ ako 

verejný obstarávateľ v zmysle § 9 ods. (9) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov obdržal od dodávateľa na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky.  
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a) Odhŕňanie snehu v katastrálnom území obce Kvakovce Variant A:  

Jedno odhŕňanie snehu podľa plánu a poradia Variant A:  0,02496 EUR s DPH za 1 meter čistého 

odhrnu.  

 

b) Odhŕňanie snehu v katastrálnom území obce Kvakovce Variant B:  

Jedno odhŕňanie snehu podľa plánu a poradia Variant B:  0,02604,- EUR s DPH za 1 meter čistého 

odrhnu.  

  

3. Poskytovateľ služieb bude fakturovať objednávateľovi služieb odplatu raz mesačne za poskytnuté služby 

za príslušný kalendárny mesiac. V prípade, že intenzita poskytnutia služby bude viac ako 5 x za mesiac, 

môže dodávateľ v prípade potreby vystaviť faktúru aj skôr. Faktúra je splatná do 10 dní od doručenia 

objednávateľovi. V prípade nedodania faktúry s príslušnými podkladmi do 10.-teho dňa v mesiaci 

nasledujúcom po dodaní služby, je táto splatná v najbližšom výplatnom termíne spoločnosti. 

 

4. Podkladom pre vykonanie úhrady je faktúra. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je mesačný protokol o 

poskytnutých službách za príslušný kalendárny mesiac písomne odsúhlasený objednávateľom služieb. 

Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi služieb  odplatu podľa tejto zmluvy len na 

základe faktúry s týmito prílohami. Faktúra - daňový doklad  musí obsahovať všetky zákonom stanovené 

náležitosti. 

 

Článok V. 

Skončenie platnosti zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie  30 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo 

do vyčerpania sumy vyčlenenej obcou Kvakovce na tento účel t.j. 24 000 EUR s DPH (ktorá tvorí 

maximálny limit celkovej odplaty pre poskytovateľa z tejto Zmluvy), podľa toho, ktorá udalosť nastane 

skôr.  

 

2. Táto zmluva môže byť zrušená alebo ukončená pred uplynutím doby : 

a) písomnou dohodou zmluvných strán o skončení zmluvy, 

 

b) písomným odstúpením od zmluvy, ak bol na majetok druhej strany podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu alebo na vyrovnanie 

 

c) písomným odstúpením od zmluvy, ak bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok 

majetku druhej zmluvnej strany 

 

d) písomným odstúpením od zmluvy k prvému dňu nasledujúceho mesiaca, ak objednávateľ má 

možnosť uzatvoriť lepšiu a výhodnejšiu zmluvu s nižšou cenou pre obec Kvakovce. 

 

e) písomným odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou 

stranou, 

 

f) písomnou výpoveďou objednávateľa bez udania dôvodu s výpovednou dobou 1 týždeň, ktorá začína 

plynúť  od doručenia výpovede druhej strane.  

 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie niektorého záväzku podľa tejto zmluvy, 

poškodzovanie dobrého mena zmluvnej strany.  

 

4. Odstúpenie od zmluvy ako aj výpoveď musí byť písomná a zaslaná na doručovanie poštovou prepravou. 

Zmluva sa skončí v deň doručenia odstúpenia od zmluvy (resp. v posledný deň odbernej lehoty), 

v prípade výpovede uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa doručenia 

výpovede.  
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5. Pri skončení zmluvy sú zmluvné strany povinné vysporiadať svoje záväzky z tejto zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že ku dňu skončenia zmluvy sa všetky pohľadávky poskytovateľa služieb  voči 

objednávateľovi služieb  stávajú splatnými. 

 

Článok V.  

Oddelenosť ustanovení 

 

1. Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným alebo 

nevymožiteľným, ostatné ustanovenia tejto zmluvy nie sú tým dotknuté a zostávajú v plnej platnosti 

a účinnosti. 

 

2. Obidve zmluvné strany  vynaložia maximálne úsilie, aby sa dohodli na texte ustanovenia, ktoré by 

nahradilo neplatné alebo neúčinné alebo nevymožiteľné ustanovenie a ktoré by zodpovedalo úmyslu 

zmluvných strán v pôvodnom ustanovení. Do prijatia nového znenia sa dotknutý  právny vzťah riadi 

ustanovením zákona, ktorý významovo a vecne najbližšie upravuje tento vzťah. 

 

Článok VI. 

Rozhodné právo a riešenie sporov 

 

1. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne 

upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi 

právnymi predpismi. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré môžu vzniknúť, 

alebo vznikli sa budú snažiť vyriešiť mimosúdnou dohodou. 

 

Článok VII. 

Komunikácia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bezodkladne vzájomne informovať o všetkých dôležitých 

skutočnostiach týkajúcich sa skutočností upravených touto zmluvou, najmä o zmene identifikačných 

údajov uvedených v úvode tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné oznámenia a úkony jednej zmluvnej strany určené druhej 

zmluvnej strane sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy).  

 

ČI. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť urobené písomne vo forme dodatku k tejto zmluve 

a nadobudnú účinnosť ich podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 

 

4. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

a) výpis z obchodného alebo živnostenského  registra poskytovateľa služieb 

 

5. Poskytovateľ služieb  potvrdzuje, že sa oboznámil so znením všetkých príloh, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a s ich obsahom bez výhrad súhlasí. Poskytovateľ služieb  

s jedným vyhotovením tejto zmluvy prevzal i všetky prílohy uvedených v tejto zmluve, čo svojím 

podpisom na tejto zmluve potvrdzuje.  
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že  ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných 

podmienok alebo v tiesni, že si zmluvu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu s 

jej obsahom ju podpisujú.  

 

 

V Kvakovciach, dňa 6. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Radovan Kapraľ v.r.       Alžbeta Černigová v.r.  

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

         objednávateľ služieb                                                                   poskytovateľ služieb  


