
00 DATO KČ. 2 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. SM 79/2007 ZoS, zo dňa 01.04. 2007, v znení 

dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2009 medzi zmluvnými stranami : 

Čl 1. 
Zmluvné strany 

1/ Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené: Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta 
Zodpovedný pracovník objednávateľa: 

Ing. Dana Mutalová, odb.ref.SM , č. t. 042/4455720, 0918 117 052 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 

IČO: 00 317 209 
DIČ : 2021339276 

( ďalej ako objednávateľ ) 

a 

21 Dodávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Nádražná 4007 , 018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing. Stanislavom šterbom, konateľom spoločnosti 
Františkom Mikoláškom, konateľom spo ločnosti 

Zodpovedný pracovník dodávateľa: 
ln!J. Stanislav šterba, č.t. 0907 896 493 

Bankové spojenie: VUB, a.s. 
IBAN: SK75 0200 0000 0035 6870 7555 
IČO : 36 312 941 
DIČ: 2020115592 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín ,Odd.:Sro,Vložka.č. : 12038/R 
( ďalej ako dodávateľ ) 

Čl. II. 
Predmet dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytovaní služby č . SM 79/2007 ZoS na 
zabezpečovanie verejno-prospešných služieb "Udržiavanie čistoty na mestských 
komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách v meste Dubnica nad 
Váhom a mestskej časti Prejta", zo dňa 01.04.2007, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 
01 .04.2009 medzi zmluvnými stranami Mesto Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad 
Váhom, s.r.o., sa mení nasledovne : 

v Článku II. - Predmet plnenia zmluvy, v ods. 2. sa ruší pôvodné znenie a nahrádza sa 
textom: 
„ Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby podľa predchádzajúceho 

bodu. Ide sa o nasledovné práce: 
a) Čistenie mestských komunikácií /MK/ - celková plocha 304 719 m2 

Čistenie parkovísk a spevnených plôch - celková plocha 63 789 m2 

Čistenie chodníkov - celková plocha 61 530 m2 

b) Ručná a chemická údržba krajníc MK, chodníkov a spevnených plôch (odburinenie) 
c) Vykonávanie mimoriadnych zásahov pri nepredvídaných udalostiach (dopravná 

nehoda, živelná pohroma, odstránenie uhynutých zvierat, a. i.). 
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Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za práce vykonané podľa tejto 
zmluvy. 

v Článku IV. - Spôsob plnenia predmetu zmluvy, v ods. 1, písm. B, sa vypúšťa 
pôvodné znenie a nahrádza sa textom: 
„Údržba krajníc MK, chodníkov a spevnených plôch (odburinenie): ručné udržiavanie 
krajníc a chemické odburinenie krajníc komunikácií, odburinenie chodníkov a spevnených 
plôch, vrátane likvidácie zmetkov. Rozsah prác bude dohodnutý medzi objednávateľom a 
dodávateľom v priebehu príslušného kalendárneho roka v dohodnutých etapách , vždy 
podľa potreby. 

v Článku V. - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky, v ods. 1. sa vypúšťa 
pôvodné znenie a nahrádza sa textom: 
„Predmet plnenia bude financovaný z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. Cena za 
predmet plnenia v zmysle článku II . ods.1 je stanovená formou jednotkových cien za 
udržiavanej plochy, v závislosti od druhu plochy a miery jej znečistenia. 

1 m2 

a) Čistenie mestských komunikácií - celková plocha 304 719 m2 

- Čistenie MK po ukončení zimnej pohotovosti .................... ...... . . 
- Druhé a nasledujúce čistenie MK .... ...................... . 

Čistenie parkovísk a spevnených plôch - celková plocha 63 789 m2 

- Čistenie parkovísk po ukončen í zimnej pohotovosti ... ... ... ... .... ... ... . 
- Druhé a nasledujúce čistenie parkovísk ........................... . 

Čistenie chodníkov - celková plocha 61 530 m2 

- Čistenie chodníkov po ukončení zimnej pohotovosti ... ................. . 
- Druhé a nasledujúce čistenie chodníkov .... ............ ..... .... .. . 

b) Údržba krajníc a spevnených plôch (odburinenie) 
Ručné odburinenie krajníc MK, chodníkov a spevnených plôch 
- cena práce - 1 pracovník ......................... . 
- dohodnutá norma - 1 pracovník ..................... .... . 

Chemické odburinenie krajníc MK, chodníkov a spevnených plôch 

0,053 € / 1 m2 
0,032 € / 1 m2 

0,060 € / 1 m2 
0,036 € / 1 m2 

0,046 € / 1 m2 
0,029 € / 1 m2 

6,60 € / 1 hod 
50 bm dÍžky I 1 hod 

(pracovník, materiál, použité mechanizmy) ......... .. .............. . 0,078 € I 1 m2 

c) Vykonávanie mimoriadnych zásahov 
- ručné čistenie - cena práce 1 pracovníka 
- MULTIKAR 
- TRAKTOR s vlečkou 

K uvedeným cenám bude účtovaná príslušná DPH. 

6,60 € / 1 hod 
18,43 € / 1 Mth 
19,09 € / 1 Mth 

v Článku V. - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky, v ods. 2. sa vypúšťa 
pôvodné znenie a nahrádza sa textom: 
„Celková ročná cena za služby v čase uzatvorenia zmluvy predstavuje: 
a) cena prác v rozsahu dohodnutom podľa harmonogramu čisten ia mesta /príloha č. 1/ 

predstavuje ročne: 52 624,00 eur bez DPH. Uvedená cena môže byť znížená v prípade, 
že dodávate!' po dohode s objednávatel'om nevykoná celkový rozsah prác, uvedený 
v harmonograme čistenia mesta - čl. VIII . ods. 3. Uvedená cena môže byť zvýšená 
v prípade, že sa zvýši výmera udržiavaných plôch, podľa aktuálnej pasportizácie k 1.1. 
príslušného kalendárneho roka (posledná veta článku II. ods. 2. zmluvy). Objednávateľ 
môže s dodávateľom dohodnúť v prípade potreby mimoriadne čistenie nad rámec 
dohodnutého harmonogramu. Práce dohodnuté ako mimoriadne čistenie budú ocenené 
jednotkovými cenami stanovenými podľa tejto zmluvy, 

b) cena za údržbu krajníc a spevnených plôch (odburinenie): cena za vykonané práce 
bude fakturovaná vo výške skutočne vykonaných vzájomne dohodnutých prác (článok 
IV., ods. 1, písm B), a to po ukončení dohodnutej etapy prác, na základe protokolu 
podpísaného povereným zástupcom objednávateľa , 
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c) cena za výkon mimoriadnych zásahov bude účtovaná na základe skutočne vykonaného 
objemu prác a použitia potrebných mechanizmov." 

v Článku V. - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky, v ods. 3. sa vypúšťa 
pôvodné znenie a nahrádza sa textom: 
„Celková cena za kalendárny rok bude vychádzať z objemu prác, ktoré dodávateľ pre 
objednávateľa v príslušnom kalendárnom roku vykoná na základe dohodnutého 
harmonogramu čistenia a ostatných dohodnutých prác uvedených v predmete tejto 
zmluvy. " 

v Článku V. - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky, v ods. 4. sa vypúšťa 
pôvodné znenie a nahrádza sa textom: 
„Ceny stanovené v zmysle ods.1 vychádzajú z cenovej úrovne roku 2017, teda v čase 
uzatvorenia tohto dodatku č . 2 k zmluve o poskytovaní služieb. Cena predmetu plnenia 
môže byť v ďalších rokoch upravovaná koeficientom cenového rastu za predchádzajúci rok, 
alebo v dôsledku zmeny ustanovení o DPH, ktoré vplývajú na jej výšku. Cena predmetu 
plnenia bude upravená iv prípade, že sa zmení výmera udržiavanej plochy. Tieto zmeny 
budú riešené formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného obidvomi zmluvnými 
stranami." 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služby č. SM 79/2007 ZoS, zo dňa 
01.04.2007, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2009 zostávajú nezmenené. 

2. Zmluvné strany si dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

3. Tento dodatok č. 2 je napísaný v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve 
vyhotovenia sú pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa. 

4. Dodatok č. 2 k zmluve č. SM 79/2007 ZoS, nadobúda platnosť dňom jeho podpísania 
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jeho 
zverejnenia. 

V Dubnici nad Váhom, dňa 02.01.2018. V Dubnici nad Váhom, dňa 02.01.2018. 

Za objednávateľa : Za dodávateľa : 

t:sr
0 

\ ) 

1;;g: J o . . 1;;g: 
prim tor mesta 1 ubmca nad Vahom, ·-.rRonateľ spoločnosti 

Nadrazn 4001 <D · 
018 4 1 Dubn '1<ld V
ICO 36312941· ) H '-,o{2 L

František Miko/ášek 
konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 k Dodatku č.2 k Zmluve č. SM 79/2007 ZoS 

Pasportizácia mesta - určenie lokalít I výmera prislúchajúcej plochy -
Lokality: Hl.dopr ťah Stred m PH . C l C II. SPK Dol.Kolonky Za traťou Hor.Kolonky Há Je Prejta SPOLU: 

1. II. III. IV. v. Vl VII. VIII. IX. X. XI. 
dlžka MK v m 8230 5830 3840 3280 2410 2560 4470 10440 4480 3600 5850 54 990 
Plocha MK v m2 52245 28679 20340 21220 14140 13340 23946 59924 21027 18000 31858 304 719 
Plocha parkovísk 8406 o 35359 7143,5 12880 o o o o o o 63 789 
dlžka chod. v m 13580 2930 8000 5620 3440 1300 1070 1460 1070 450 2100 41 020 
plocha chodníkov 20370 4395 12000 8430 5160 1950 1605 2190 1605 675 3150 61 530 

(Pfocha spoTU: 1 81021 I 330741 676991 36793,51 321801 152901 25551 I 621141 226321 186751 350081 430 0381 
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Lokality: 

MK 
p 

CH 
Spolu: 

Lokality: 

MK 
p 

CH 

Spolu: 

Lokality: 

MK 
p 

CH 
Spolu: 

Lokality: 

MK 
p 

CH 
Spolu: 

Príloha č. 1 k Dodatku č.2 k Zmluve č. SM 79/2007 ZoS 

Harmonogram čistenia mesta - cena od 01.01.2018 

! .čistenie-po zime : /Sadzba: MK: 0,053 €/1 m2 P: 0,060 €/1 m2 CH: 0,046 €/m2/ ceny sú uvedené v€, bez DPH 

Hl.dopr ťah Stred m PH Cl Cll SPK Dol Kolonky Za traťou Hor Kolonky Háje Preita Cena: 

2 769 1 520 1 078 1125 749 707 1 269 3176 1 114 954 1 688 16150 
504 o 2 122 429 773 o o o o o o 3 827 
937 202 552 388 237 90 74 101 74 31 145 2 830 

4 210 1 722 3 752 1 941 1 760 797 1 343 3 277 1 188 985 1 833 22 808 

II.čistenie-máj/jún : /Sadzba : MK: 0,032 €/1 m2 P: 0,036 €/1 m2 CH: 0,029 €/m2/ ceny sú uvedené v€, bez DPH 

Hl dopr ťah Stred m PH Cl C II SPK Dol.Kolonky Za traťou* Hor Kolonky Háje Prejta Cena: 

1 672 918 527 3 117 
o 
o 

1 672 918 o o o o o 527 o o o 3117 

*Murgašova 
Gagarinova 

Nadjazd 

III.čistenie-júl : /Sadzba: MK: 0,032 €/1m2 P: 0,036 €/1m2 CH: 0,029 €/m2/ ceny sú uvedené v€, bez DPH 

Hl dopr ťah Stred m PH Cl C II SPK Dol .Kolonky Za traťou* Hor Kolonky Háje Prejta Cena: 

1 672 918 527 3117 
o 
o 

1 672 918 o o o o o 527 o o o 3117 
* 

IV.čistenie- august : /Sadzba: MK: 0,032 €/1 m2 P: 0,036 €/1 m2 CH: 0,029 €/m2/ ceny sú uvedené v€, bez DPH 

Hl dopr ťah Stred m PH Cl C II SPK Dol Kolonky Za traťou* Hor Kolonky Háje Prejta Cena: 

1 672 918 651 679 452 427 766 1 918 673 576 1 019 9 751 
o 
o 

1 672 918 651 679 452 427 766 1 918 673 576 1 019 9 751 



* 

V.čisten ie-sept/okt. : /Sadzba: MK: 0,032 €/1 m2 P: 0,036 €/1 m2 CH: 0,029 €/m2/ ceny sú uvedené v€, bez DPH 

Lokality: Hl dopr ťah Stred m PH c 1. Cll SPK Dol Kolonky Za traťou Hor Kolonky Háje Prejta Cena: 

MK 1 672 918 651 679 452 427 766 1 918 673 576 1 019 9 751 
p 303 o 1 273 257 464 o o o o o o 2 296 

CH 591 127 348 244 150 57 47 64 47 20 91 1 784 
Spolu: 2 565 1 045 2 272 1 181 1 066 483 813 1 981 719 596 1 111 13 832 

( Celková ročná cena za čistenie podľa harmonogramu prác: ( 52 624 ,- € bez DPH . - ---:T- 63 149,16 € vrátane DPH 1 
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