
ZMLUVA O  POSKYTNUTÍ  SLUŽBY č. ........../2018 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:            Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  

Sídlo:                          Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 

Štatutár:    Ing. Alfonz Halenár,  starosta mestskej časti    

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice  

Číslo účtu:                  SK46 5600 0000 0005 3629 8001   

IČO:                           00691089     

 

       (ďalej len „objednávateľ “) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   

Sídlo:     

V zastúpení :    

IČO:     

IČ DPH:   

Bankové spojenie:       

IBAN:    

 

          (ďalej len „poskytovateľ “) 

 

Preambula 

 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Základné pojmy: 

Zimná údržba - súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť 

(schodnosť) cestných komunikácií (verejných plôch) v zimnom období, t. j. odstraňovanie, resp. 

zmierňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a 

klimatickými podmienkami. 

Zimné obdobie - spravidla od 15.11. príslušného roka a končiace 31.03. nasledujúceho roka. V 

prípade potreby v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok môže byť starostom 

Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP zmenené. 

Zjazdnosť miestnych komunikácií - stav komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu 

motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno - technickému a stavebnému stavu 

týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič 

predvídať. 

Závady v zjazdnosti - zmeny spôsobené podmienkami a vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať 

ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostným podmienkam, 

vlastnostiam vozidla    a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. 
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Schodnosť komunikácií určených pre chodcov - je taký stav týchto komunikácií, ktorý 

umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným podmienkam a 

ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať. 

Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov - sú obdobné závadam v zjazdnosti, 

pokiaľ tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez ohrozenia a zhoršenia podmienok 

schodnosti. 

 Zmierňovanie závad schodnosti - zahrňuje predovšetkým tieto činnosti: 

a) posyp inertnými alebo zmiešanými materiálmi na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu 

vzniknutej námrazy, 

b) pluhovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie snehových vrstiev c) 

odvádzanie vody z topiaceho sa snehu z vozoviek z prechodov pre chodcov 

Nezjazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosť vozovky, 

alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd. 

Neprejazdný úsek - úsek pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd 

vozidiel. Za prekážku, neumožňujúcu prejazd, sa považuje aj snehová vrstva presahujúca 10 cm. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby, špecifikované ako 

zimná údržba miestnych komunikácií II a III triedy – priechody pre chodcov, chodníkov, 

schodov, zastávok MHD,  verejných priestranstiev,  prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom obytných budov  na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Zoznam, 

presné vyobrazenie a popis zhora uvedených plôch je špecifikovaný v operatívnom pláne, 

ktorý bude vypracovaný pre každé zimné obdobie. V operatívnom pláne bude uvedený 

presný postup prác podľa dôležitosti. Dôležitosť bude vyjadrená číselným rádom, pričom 

číslica 1 určuje najvyššiu dôležitosť. 

1.2.  Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä 

odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy, posyp inertným a zmiešaným materiálom 

chodníkov, parkovísk, schodov, plôch na zastávkach MHD, priechodov pre chodcov, 

verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov  

pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ako aj všetky ostatné činnosti a úkony tak, aby 

bola zabezpečená schodnosť a zjazdnosť na predmete zmluvy uvedenom v bode 1.1. tejto 

zmluvy. 

1.3.  Súčasťou predmetu zákazky je zabezpečenie dostatočného množstva posypového 

materiálu. MČ umožní uložiť posypový materiál na svojom území. Pre manuálne práce, 

prípadne práce s malými mechanizmami poskytovateľ na svoje náklady  zabezpečí 

dostatočné množstvo prenosných nádob (vrátane ich dopĺňania počas zimnej sezóny) 

minimálne v počte 15 ks za účelom vykonávania ručného posypu. Nádoby budú 

rozmiestnené na miestach najväčšej potreby po dohode s objednávateľom. Plnenie nádob 

posypovým materiálom bude zhotoviteľ dopĺňať bezplatne podľa potreby tak, aby nádoby 

vždy spĺňali podmienku pripravenosti na ručný posyp v dostatočnom objeme. 

1.4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pohotovosť 24 hodín denne počas celého 

trvania zimnej údržby. Zhotoviteľ získava informácie o počasí zo stránky Slovenského 

hydrometeorologického ústavu – www.shmu.sk a internetu. Súčasťou pohotovosti je 

v prípade potreby aj vlastné monitorovanie sídliska. Podľa predpovede počasia - a to či už 

sneženia alebo poľadovice alebo iného typu počasia - predpokladaný zásah oznámi členom 

štábu zimnej údržby formou sms alebo e-pošty. 

1.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zásah (podľa poveternostných podmienok) 

v súlade s podmienkami, ktoré uviedol v reakcii na výzvu a na základe ktorých uspel vo 
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verejnom obstarávaní. Doba trvania zásahu závisí vždy od aktuálnej situácie a potrieb 

zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti predmetu zmluvy. O vykonanej činnosti vedie presnú 

evidenciu o rozsahu, začiatku a dobe trvania výkonu. 

1.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje previesť službu podľa bodu 1.2 článku I tejto zmluvy v rámci 

príslušnej časti zákazky  v čase .............. hodín. Je to doba od nástupu na výkon prác, za 

ktorú dodávateľ dokáže previesť túto službu v rámci príslušnej časti zákazky a uviedol ju 

v rámci verejného obstarávania. 

1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na výkon prác v reakčnej dobe ............... hodín, ktorú 

uviedol v rámci verejného obstarávania; reakčná   doba začína plynúť okamihom vzniku 

vzájomnej dohody objednávateľa a dodávateľa o potrebe zásahu. 

1.8.   Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať práce s odbornou 

starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo 

vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, v dojednanom čase, množstve, bez vád a 

odovzdať vykonané práce objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. 

1.9.  Zhotoviteľ služby sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať 

s odbornou starostlivosťou, v zmysle súťažných podkladov a podmienok tejto zmluvy, 

zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy. 

1.10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaných prác v prípade, ak tieto neboli 

vykonané riadne. 

 

Článok II. 

Miesto, termín poskytnutia služby a trvanie zmluvy 

 

 

2.1. Miesto poskytnutia služby: územie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. 

2.2.  Termín: od 15.11. príslušného roka do 31.3. 2019. Tieto termíny môžu byť podľa 

poveternostných a klimatických podmienok zmenené na základe rozhodnutia starostu 

mestskej časti. 

2.3.  Lehota trvania zmluvy je na dobu určitú do 31.3.2019. 

 

 

Článok III. 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

 

3.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene za poskytnuté služby, ktorá je 

výsledkom verejného obstarávania – súťaž podľa zákona č.343/2015 Z .z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 

zadávanie podlimitných zákaziek. 

3.2. Cena za poskytnutie služby v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmy- sle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, podľa cenovej kalkulácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy. V cenách je zahrnutý posypový materiál a pre- nosné nádoby. 

3.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na fakturácii vykonaných prác jedenkrát 

mesačne vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, a to za práce vykonané k poslednému 

dňu predchádzajúceho mesiaca. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude súpis 

skutočne vykonaných prác potvrdený obidvoma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť 

neoddeliteľnú prílohu faktúry. Súpis skutočne vykonaných prác bude v hlavičke 

obsahovať názov zhotoviteľa, meno pracovníka, typ mechanizmu, dátum, čas začiatku 
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prác, čas ukončenia prác. V tele potom miesto vykonávania prác, resp. názvy ulíc, 

množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. 

3.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Cenu 

za vykonané práce sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na 

účet zhotoviteľa. 

3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V 

tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 

opraveného dokladu. 

3.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa, alebo odchylne od 

súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené. 

 

Hodinové sadzby zhotoviteľa – tak ako ich uviedol v rámci verejného obstarávania : 

 

Odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre 

chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných  

budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane je ............€ za jednu 

osobu pracujúcu 1 hodinu. 

 

Posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre chodcov, 

verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov a to 

buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane je ............€ za jednu osobu pracujúcu 

1 hodinu. 
 

Odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane je ............€ za 

jednu osobu pracujúcu 1 hodinu. 

 

 

 

 

Článok IV. 

Spôsob vykonania a výkon služieb zimnej údržby 

 

 

4.1. Zimná údržba je vykonávaná v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

4.2. Zimná údržba komunikácií na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, 

v správe objednávateľa bude zabezpečovaná v rozsahu: 

      - odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, 

priechodov  pre chodcov, verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov 

k vchodom  obytných  budov a to buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane. 

 - posyp chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD a priechodov pre 

chodcov,  verejných priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných 

budov a to  buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane. 

 - odstraňovanie ľadu buď manuálne, malými mechanizmami alebo kombinovane 

4.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na majetku, zdraví osôb, ktoré spôsobil 

svojou činnosťou. 
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4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, 

za všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je 

povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 

predpisy o ochrane životného prostredia. 

4.5. Konkrétny zásah zimnej údržby vykonáva dodávateľ na základe predpovede 

počasia a v prípade potreby vlastnej monitorovacej činnosti. Začiatok a ukončenie 

zásahu oznámi zhotoviteľ členom štábu zimnej údržby formou sms správy. Strojný 

posyp vozoviek a chodníkov sa bude vykonávať po dohode s predsedom štábu zimnej 

údržby. V prípade, ak predseda štábu nebude dosiahnuteľný, zastúpia ho členovia štábu 

v tomto poradí: prednosta, vedúci oddelenia, odborný referent. 

4.6. Chodníky musia byť odhrnuté v šírke minimálne 1.5 m a podľa možnosti až na 

úroveň asfaltu. Pri odmäku bude odhŕňanie z vozoviek a chodníkov vykonané po 

dohovore s objednávateľom. 

4.7. Zhotoviteľ nebude posypávať odhrnuté, suché chodníky, ani kašovitú vrstvu snehu. 

Chodníky bude posypávať podľa poveternostných podmienok a predpovede počasia 

tak, aby boli všetky úseky vozoviek a chodníkov so šmykľavým povrchom riadne 

zabezpečené posypom. 

4.8. Zhotoviteľ je povinný viesť denný záznam vykonaných prác podľa jednotlivých 

činností, ktorý vyhotoví elektronicky na predtlači, ktorú mu poskytne objednávateľ a to 

do 24 hodín od vykonaného zásahu. Denný záznam vykonaných prác bude v hlavičke 

obsahovať názov zhotoviteľa, meno pracovníka, typ mechanizmu, dátum, čas začiatku 

prác, čas ukončenia prác. V tele potom miesto vykonávania prác, resp. názvy ulíc, 

množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Denný záznam vykonaných prác 

skontroluje poverený zamestnanec objednávateľa. V prípade, ak práce budú vykonané 

v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávateľa svojim podpisom na 

dennom zázname odsúhlasí rozsah vykonaných prác. Ak práce uvedené v dennom 

zázname nebudú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec 

objednávateľa v dennom zázname vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že 

zhotoviteľ pri vykonávaní prác nepostupoval v súlade s touto zmluvou a vyšpecifikuje, 

v čom došlo k jej porušeniu. Taktiež je do denného záznamu oprávnený poznačiť ďalšie 

významné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na fakturáciu prác uvedených v dennom 

zázname. Zhotoviteľ bude denník viesť v elektronickej forme on-line prístupný 

objednávateľovi iba na čítanie. Objednávateľ nebude mať možnosť meniť obsah 

denníka. 

4.9. V prípade, ak budú v kvalite a čase plnenia predmetu zmluvy vady, objednávateľ a 

zhotoviteľ spíšu zápis o zistených vadách. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v čase 

dohovorenom a uvedenom v zápise.  

4.10. V prípade, ak zhotoviteľ nie je z akýchkoľvek príčin schopný vykonať dohodnuté 

objemy prác, prípadne dodržať termíny výkonov, musí zabezpečiť rovnocennú náhradu 

na svoje náklady a o uvedenej skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa. 

4.11. Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom 

svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ garantuje technickú spôsobilosť 

subdodávateľských firiem pre splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

najneskôr v deň nástupu subdodávateľa preukázať objednávateľovi, že tento 

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní č. 

25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ má právo na zmenu 

subdodávateľa, prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti, ak 

zmena subdodávateľa nebude mať vplyv na pôvodné preukázanie splnenia podmienok 

účasti zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže zmeniť aj iného subdodávateľa, prostredníctvom 

ktorého nepreukazoval splnenie podmienok. Zhotoviteľ najneskôr v deň nástupu 
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nového subdodávateľa preukáže objednávateľovi, že nový subdodávateľ spĺňa 

podmienky účasti osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní. 

Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 

povinností. 

4.12.  Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu dodaného inertného posypového a zmiešaného 

materiálu - kamenivo s posypovou soľou určenou na zimnú údržbu. Inertný posypový 

materiál bude použitý v max. frakcii kameniva 4/8 mm. 

4.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť: 

      - technické zabezpečenie výkonu činnosti manuálne, malými mechanizmami alebo 

kombinovane 

      - materiálové zabezpečenie 

      - personálne zabezpečenie 

4.14. Záväzky zhotoviteľa vyplývajúce z operatívnych potrieb pre naplnenie obsahu 

zmluvy sa považujú za splnené vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky vznesené 

objednávateľom z týždenného dispečingu. 

4.15. Jeden zásah zahŕňa odhrňovanie, posyp alebo odstraňovanie ľadu z  chodníkov zo 

zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov, verejných 

priestranstiev, prístupových chodníkov a schodov k vchodom obytných budov 

4.16. Zhotoviteľ vykoná jeden zásah v časoch zodpovedajúcich jeho reakcii na výzvu MČ 

na zimnú údržbu – uvedené v prílohe č.4 ako doba od nástupu na výkon prác, za ktorú 

dodávateľ dokáže vyčistiť 1 km: 

 - v časti M1 výzvy v dobe .............hodín od dohovoreného nástupu na zásah 

 - v časti M2 výzvy v dobe .............hodín od dohovoreného nástupu na zásah 

 - v časti M3 výzvy v dobe .............hodín od dohovoreného nástupu na zásah 

4.17. Zhotoviteľ nastúpi na zásah v reakčnej dobe, ktorú uviedol v prílohe č.4 a to ............. 

hodín od dohovoreného nástupu na zásah. 

 

 

 

Článok V. 

Ostatné dojednania 

 

5.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať doby, ku ktorej sa zhotoviteľ zaviazal previesť 

službu podľa článku IV bodu 4.16 a 4.17 tejto zmluvy v rámci príslušnej časti zákazky 

podľa a v prípade jej nedodržania, môže voči zhotoviteľovi uplatniť sankcie až do 

výšky 15 % z denných výkonov.   

5.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a množstvo vykonaných prác a 

v prípade zistenia nedostatkov, môže voči zhotoviteľovi uplatniť sankcie až do výšky 

15 % z denných výkonov.  

Zhotoviteľ zodpovedá za škody súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky a 

bezpečnosťou pohybu chodcov na vozovkách, parkoviskách, chodníkoch, schodoch, 

verejných priestranstvách a zastávkach MHD, priechodov pre chodcov, prístupových 

chodníkoch a schodoch k vchodom obytných budov 
5.2.  V súlade s § 428 Občianskeho zákonníka, ktoré vzniknú v dôsledku neskorého 

nástupu, resp. nenastúpenia na vykonanie prác alebo nekvalitne vykonanej práce. 

5.3. Ak vznikne objednávateľovi povinnosť na náhradu škody voči tretej osobe z titulu 

jeho objektívnej zodpovednosti a táto škoda bola spôsobená v dôsledku neskorého 

nástupu na vykonanie prác, nenastúpenie na práce alebo nekvalitne vykonanej práce 

zhotoviteľom, objednávateľ je oprávnený domáhať sa voči zhotoviteľovi náhrady 

škody. 
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5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi vlastnou 

prevádzkovou činnosťou pri zabezpečovaní predmetu tejto zmluvy. 

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám vlastnou prevádzkovou 

činnosťou pri zabezpečovaní predmetu tejto zmluvy. 

5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli objednávateľovi alebo tretím 

osobám, ak zhotoviteľ bezodkladne neodstránil závady v zjazdnosti a prekážky v 

cestnej premávke, ktoré zistil alebo mu boli zo strany objednávateľa včas nahlásené a 

ich odstránenie nebolo zo strany zhotoviteľa vykonané. 

5.7.  Zhotoviteľ znáša následky všetkých škôd spôsobených pri výkone prác a nemôže 

previesť škody na objednávateľa. Všetky tieto škody sa zhotoviteľ zaväzuje v plnej 

výške uhradiť poškodeným účastníkom aj v prípade rozhodnutia súdu. 

5.8.  Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu na 

zdraví a na majetku spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou vykonávanou 

podľa tejto zmluvy do výšky minimálne 100 000,- €, a to na celú dobu trvania tejto 

zmluvy, t.j. od 15.11.2018 do 31.03.2019 Úradne overenú kópiu zmluvného poistenia 

doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr v deň podpisu zmluvy. Zmluvné poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou 

vykonávanou podľa tejto zmluvy musí zhotoviteľ uzavrieť takým spôsobom, aby znášal 

všetky náklady súvisiace so škodou spôsobenou tretím osobám. Zhotoviteľ výslovne 

súhlasí s úhradou všetkých škôd spôsobených pri výkone prác podľa tejto zmluvy, a to 

priamo tretím osobám, prípadne objednávateľovi. 

 

ČI. VI 

Zodpovednosť za škody 

 

6.1.Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

6.2.Počas doby trvania tejto zmluvy nesie poskytovateľ služby právnu zodpovednosť za 

škody spôsobené nedodržaním svojich povinností, vyplývajúcich z plnenia predmetu 

tejto zmluvy. 

6.3.Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú vlastným zavinením, 

ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie záväzkov zo Zmluvy objednávateľovi 

na majetku a veciach objednávateľa nesprávnym poskytnutím služieb a v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

6.4.Poskytovateľ zodpovedá aj za škody, ktoré vzniknú počas poskytovania predmetu 

Zmluvy tretím osobám. 

6.5.Pri škodách, za ktoré poskytovateľ zodpovedá a ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho 

zmluvných povinností, poskytne poskytovateľ objednávateľovi náhradu škody v 

zmysle Obchodného  zákonníka. 

6.6.V prípade akejkoľvek vzniknutej havárie činnosťou poskytovateľa, je túto skutočnosť 

povinný bezodkladne nahlásiť zodpovednému zástupcovi Objednávateľa. 

6.7.Poskytovateľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho 

činnosťou na území Objednávateľa nedošlo k porušeniu platných právnych predpisov. 

V opačnom prípade sankcie správnych orgánov uplatnené voči Objednávateľovi znáša 

poskytovateľ v plnom rozsahu. 

6.8.Poskytovateľ vykoná službu na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Poskytovateľ 

zodpovedá za všetky škody (aj náhodné), ktoré vzniknú pri vykonávaní služby alebo v 

priamej, či nepriamej súvislosti s ním a tiež za náhodné škody, ktoré vzniknú na veciach 
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a majetku, ktorý Poskytovateľ prevzal od Objednávateľa za účelom vykonávania 

služby. 

6.9.Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odpad, ktorý vznikol 

činnosťou poskytovateľa sa stáva jeho majetkom a je povinný s ním naložiť ako 

pôvodca odpadu, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, Vyhláškami MŽP 

SR č. 283/2001 a č. 284/2001 Z. z.  Za prípadné škody, postihy, pokuty vzniknuté 

Objednávateľovi v súvislosti so zneškodnením odpadu, zodpovedá Poskytovateľ, u 

ktorého si Objednávateľ uplatní náhradu vzniknutej škody v plnej výške. 

ČI. VII 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1.Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytovaná služba bude vykonaná a dodaná podľa 

podmienok stanovených v tejto zmluve. 

7.2.Zodpovednosť poskytovateľa za vady poskytnutej služby a za škodu spôsobenú 

objednávateľovi sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov.  

7.3.Objednávateľ sa zaväzuje poveriť preberaním a kontrolou poskytovaných služieb svojho 

zamestnanca, ktorý bude zodpovedať za kvantitatívne a kvalitatívne  prevzatie 

poskytovaných služieb a priebežnú kontrolu poskytovaných služieb (ďalej len „poverený 

zamestnanec objednávateľa“).  

7.4.V prípade, že poverený zamestnanec objednávateľa zistí, že pri poskytovaní služieb došlo 

k vadnému plneniu zo strany poskytovateľa, je povinný reklamáciu telefonicky oznámiť 

príslušnému zamestnancovi poskytovateľa. Následne poverený zamestnanec 

objednávateľa  informuje o tejto skutočnosti poskytovateľa  zápisom v denníku, a to do 

3 dní odo dňa telefonického oznámenia. 

7.5.Poskytovateľ je povinný vadné plnenie bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po 

jeho telefonickom oznámení najneskôr v lehote do 24 hodín. Ak poskytovateľ nie je bez 

vlastného zavinenia schopný odstrániť vadné plnenie v stanovenej lehote, je povinný o 

dôvodoch tejto nemožnosti objednávateľa oboznámiť a dohodnúť s ním náhradný termín 

na odstránenie vadného plnenia v čo najkratšom možnom čase. 

7.6.Ak poskytovateľ vadné plnenie, ktoré bolo riadne reklamované neodstráni v stanovenej 

lehote, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur  za 

každé vadné plnenie.  

7.7.Komunikácia medzi povereným zamestnancom objednávateľa a poskytovateľom bude 

operatívne a bezodkladne zabezpečená prostredníctvom poverenej osoby poskytovateľa. 

Poverená osoba poskytovateľa bude operatívne riadiť prácu zamestnancov 

poskytovateľa, preberať požiadavky od povereného zamestnanca objednávateľa a v 

prípade potreby dávať pokyny zamestnancom poskytovateľa na odstránenie zistených 

vád. Poverená osoba poskytovateľa určená na kontakt s objednávateľom je Mária 

Kopuničová, kontakt 055/7890625. 

 

ČI. VIII 

Zmluvné pokuty 

 

8.1.V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby podľa harmonogramu v zmysle 

čl. III tejto zmluvy môže si objednávateľ uplatniť u poskytovateľa zmluvnú pokutu vo 
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výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny nevykonaných požadovaných prác a prác 

vykonaných v omeškaní. 

8.2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, môže 

poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej 

časti fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

 

ČI. XI 

Platnosť a zánik zmluvy 

 

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.03 .2019 

9.2.            Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím dohodnutej doby Zmluva zaniká: 

a.  písomnou dohodou zmluvných strán, 

b. zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu,  

c.  zánikom oprávnenia dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet Zmluvy  

d. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; 

výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane alebo  

e.  písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia povinností alebo z dôvodu  

uvedeného odseku 7 tohto článku; odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia 

písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane oprávnenou zmluvnou stranou. 

9.3. Odstúpiť od Zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana len v prípade, ak druhá 

zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustanovenia Zmluvy. V takom prípade je 

odstupujúca strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane dôvod odstúpenia 

od Zmluvy s tým, že platnosť a účinnosť tejto Zmluvy končí posledným dňom 

kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej 

zmluvnej strane. Porušením ustanovení Zmluvy podstatným spôsobom sa na strane 

objednávateľa považuje omeškanie s úhradou príslušnej faktúry po dobu dlhšiu ako 5 

kalendárnych mesiacov po jej splatnosti a na strane poskytovateľa strata oprávnenia na 

vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s predmetom Zmluvy, ďalej 

neposkytnutie služieb, resp. len časti  služieb poskytovateľom Objednávateľovi v zmysle 

Zmluvy po dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní nasledujúcich po sebe, zavinené 

poskytovateľom, pričom objednávateľ je povinný poskytovateľa na túto skutočnosť 

písomne upozorniť bez zbytočného odkladu po jej zistení. Objednávateľ má právo 

odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa. 

 

ČI. X 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami 

10.2. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v 
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znení zákona č. 546/2010  Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na 

internetovej stránke Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

10.3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

10.4. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti 

zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

10.5. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými 

štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

10.6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 

vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť na ne záložné právo, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.8. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

10.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  vyhotoveniach, z toho po jej podpísaní 

dostane každá zmluvná strana po dve vyhotovenia. 

10.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že 

nebola uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju 

podpisujú. 

10.11. Zmluvné strany v zmysle § 271 Obchodného zákonníka sú zaviazané 

neposkytovať informácie tretím osobám. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa .................... 

 

 

 

 

       

 Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

      

 Ing. Alfonz Halenár 

           starosta  


