
Z M L U V A  
č. 392/2020/RSM  

o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v Dubnici nad Váhom 
a mestskej časti Prejta  

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov  

Článok I.  
Zmluvné strany  

1.   Objednávateľ:  Mesto Dubnica nad Váhom  
Sídlo:   Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené:   Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom 
IČO:  00 317 209  
DIČ:   2021339276  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN:   SK03 5600 0000 0044 0503 3001  
(ďalej ako objednávateľ)  

a  

2.    Dodávateľ:  TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.  
Sídlo:   Nádražná 4007, P.O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpená:  Mgr. Vladimírou Klačanskou, konateľkou spoločnosti  
 Ing. Tomášom Truchlým, konateľom spoločnosti  
IČO:   36 312 941  
IČ DPH:   SK2020115592  
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Dubnica nad Váhom  
IBAN:   SK75 0200 0000 0035 6870 7555  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd: Sro vl.č.:12038/R 
(ďalej ako dodávateľ)  

Článok II.  
Predmet a účel zmluvy  

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby súvisiace so zabezpečením 
zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a mestskej 
časti Prejta. 
 

2. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy je zabezpečenie plynulej a bezproblémovej premávky na 
miestnych komunikáciách a chodníkoch dodávateľom, pre potreby objednávateľa. 

 
3. Obsahom predmetu plnenia sú nasledovné činnosti:  

a) pluhovanie komunikácií a chodníkov,  
b) posyp posypovým chemickým a inertným materiálom pri dodržaní ochrany životného 

prostredia,  
c) ručné odpratávanie snehu a ľadu,  
d) odvoz nahromadeného snehu,  
e) pohotovosť (mechanizmy a pracovníci). 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za činnosti vykonávané podľa tejto 
 zmluvy. 
 

 

 



Článok III.  
Miesto plnenia zmluvy  

Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa činnosti v dohodnutom rozsahu na území mesta 
Dubnica nad Váhom a mestskej časti Prejta. Z požadovaných služieb je vyčlenená údržba 
štátnej cesty I/61, prieťahom mesta Dubnica nad Váhom a prieťahom mestskej časti Prejta, 
ktorej údržbu zabezpečuje Slovenská správa ciest Žilina.  

Článok IV.  
Čas plnenia zmluvy  

1. Zmluva o zabezpečení zimnej údržby sa uzatvára na dobu neurčitú. Jej platnosť 
nastáva dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.  

2. Ukončenie zmluvy je možné len spôsobmi, uvedenými v článku V. tejto zmluvy.  

Článok V.  
Ukončenie zmluvy  

1.  Zmluvu o zabezpečení zimnej údržby je možné ukončiť:  
a) dohodou zmluvných strán,  
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu.  
Dohoda aj výpoveď musia mať písomnú formu.  

2.  Výpovedná lehota je 3-mesačná pre objednávateľa i dodávateľa a začína plynúť od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

3. V prípade závažného porušenia zmluvy môže poškodená strana odstúpiť od zmluvy s 
okamžitou platnosťou s tým, že vzájomné pohľadávky budú vyrovnané v zmysle 
ustanovení zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je v tomto prípade účinné dňom jeho doručenia 
druhej zmluvnej strane.  

4.   Za závažné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa sa považuje:  

- ak dodávateľ nezabezpečí výjazd mechanizmov k zásahu na zimnú údržbu na predmete 
zmluvy po dobu viac ako 12 hodín od potreby vykonania zásahu (čl. X ods. 3), čím 
spôsobí kalamitný stav na mestských komunikáciách a chodníkoch.  

Za závažné porušenie zo strany objednávateľa sa považuje:  

- ak bude objednávateľ viac ako 90 dní v omeškaní s platením mesačnej fakturovanej 
sumy za predmet plnenia podľa tejto zmluvy.  

Článok VI.  
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

1. Predmet plnenia bude financovaný z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom.  
 

2. Cena za premet plnenia v zmysle článku II. ods. 1., bude fakturovaná podľa skutočných 
výkonov a jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy -  „Cenník služieb a 
výkonov pre Mesto Dubnica nad Váhom“ pre aktuálny rok. 

 
3. Dodávateľ bude objednávateľovi fakturovať dohodnutú cenu vždy v lehote do 5 dní po 

skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Podkladom pre fakturáciu budú záznamy 
o prevádzke vozidla nákladnej dopravy potvrdené zodpovedným pracovníkom mesta a 
prehľad o nástupe mechanizmov a pracovníkov na zimný výjazd, evidovaný Mestskou 
políciou Dubnica nad Váhom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. V prípade omeškania s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy, za každý deň 
omeškania až do zaplatenia.  



Článok VII. 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy, kontrola a sankcie 

1. Vykonávané činnosti je dodávateľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a 
odbornosťou tak, aby bola zabezpečená plynulá a bezproblémová premávka na mestských 
komunikáciách a chodníkoch v zimnom období.  
 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy budú vykonané 
kvalitne a včas, inak zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknuté škody.  

 
3. Pri plnení predmetu zmluvy je dodávateľ povinný postupovať v súlade so zásadami 

ochrany životného prostredia a so zásadami nakladania s majetkom mesta.  
 

4. Pohotovosť bude vyhlásená resp. zrušená primátorom mesta vždy v príslušnom 
kalendárnom roku, na základe písomného oznámenia. V čase trvania pohotovosti môže 
byť objednávateľom v prípade mimoriadne priaznivej predpovede počasia vyhlásené 
dočasné prerušenie pohotovosti, a to na základe pokynu primátora mesta telefonicky a 
následne záznamom do aplikácie ToDo list, s presným uvedením začiatku a ukončenia 
prerušenia pohotovosti. V prípade prerušenia pohotovosti sa mesačná cena za pohotovosť 
alikvotne zníži v rozsahu zodpovedajúcom dĺžke prerušenia.  
 

5. Zimný výjazd dodávateľ vyhlási po napadnutí snehu nad 5 cm alebo pri vzniku poľadovice, 
pričom výjazd bude trvať až do jeho odvolania zodpovedným zástupcom dodávateľa. 
Pracovníci dodávateľa nastúpia na výjazd do 1 hodiny po jeho vyhlásení dodávateľom. 
Nástup pracovníkov a mechanizmov dodávateľa na výjazd, je povinný nahlásiť 
zodpovedný pracovník zimnej údržby dodávateľa stálej službe Mestskej polície v Dubnici 
nad Váhom.  

 
6. Výkon činností a poradie dôležitosti vykonania zimnej údržby podľa ulíc a objektov v 

meste, je určené v prílohe č. 2 „Plán zimnej údržby“.  
 

7. Dodávateľ zodpovedá v plnej výške za škody vzniknuté z jeho viny na majetku 
objednávateľa alebo škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto 
zmluvy, resp. z dôvodu neodborne alebo technicky nesprávne vykonanej práce.  

 
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať priebežnú kontrolu činností, ktoré sú 

predmetom tejto zmluvy priamo v teréne, zodpovedným pracovníkom mesta za účasti 
dodávateľa a konzultovať ďalší postup prác.  

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedostatočného plnenia predmetu zmluvy – 

nezabezpečenie predmetu plnenia v potrebnom termíne alebo požadovanej kvalite, bude 
dodávateľovi krátená finančná čiastka vo výške od 0,1 % do 10 % z mesačne fakturovanej 
sumy (vrátane DPH). Presnú výšku krátenej finančnej čiastky určí objednávateľ podľa 
miery porušenia zmluvne dohodnutých povinností dodávateľa. V tomto prípade je 
dodávateľ povinný vystaviť objednávateľovi faktúru zníženú o príslušnú sumu.  

Článok VIII. 
Ostatné ustanovenia 

1. Zodpovedným pracovníkom pre styk s objednávateľom je konateľ TSM, s.r.o. Dubnica nad 
Váhom.  

2. Zodpovedným pracovníkom pre styk s dodávateľom je odborný referent správy majetku a 
odborný referent dopravy Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.  

3. Podpisom tejto zmluvy sa ruší zmluva č. 2/2004 o zabezpečení zimnej údržby miestnych 
komunikácií a chodníkov v Dubnici nad Váhom a mestskej časti Prejta zo dňa 5.11.2004 
v znení jej dodatkov. 



Článok IX.  
Záverečné ustanovenia  

1. Obe zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto sa zhoduje s ich pravou a 
skutočnou vôľou, že nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú prednostne riešiť vzájomnou 
dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.  

 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch zmluvných 

strán.  
 

4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno dodávateľ.  

 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa.  

V Dubnici nad Váhom dňa 29.10.2021             V Dubnici nad Váhom dňa 29.10.2021 

             Za objednávateľa:                   Za dodávateľa:  

............................................................                       ......................................................  
Mgr. et Mgr. Peter Wolf                                             Mgr. Vladimíra Klačanská  
    primátor mesta       konateľka 
 
 
 

.......................................................... 
      Ing. Tomáš Truchlý  

                                                                                                 konateľ 


