
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby 
 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Obec  Selce 

   Sídlo: Selčianska cesta 132, 976 11 Selce  
 IČ O: 00313807 
 DIČ : 2021121410 
   Konajúci prostredníctvom: Ing. Daniel  Hlinka, zástupca  starostu  
   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Žilina 
   IBAN: SK25 5600 0000 0012 0048 9001 
   Tel. kontakt: 048/418 12 23 
   E-mail: starosta@selce.sk 
   (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:  KTW AGRO s.r.o.  
Sídlo: Čementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36 731 099  
DIČ: 2022311005  
IČ DPH: SK2022311005  
Konajúci prostredníctvom: Ján Kupec, konateľ  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 12595/S  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., Bratislava 
Číslo  účtu IBAN: SK11 1100 0000 0026 2278 3694  
Tel. kontakt: 0908 429 022  
E-mail: ktwagro@gmail.com 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“ 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti špecifikované ako zimná 

údržba miestnych komunikácií, v rámci ktorej sa zaväzuje vykonávať práce, ako sú 
pluhovanie a posyp posypovým materiálom.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dohodnuté činnosti na svoje náklady a nebezpečenstvo 
počas celej doby trvania tejto zmluvy podľa pokynov objednávateľa, ako aj v zmysle 
príslušných technických a odborných noriem platných na území SR.  

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v závislosti od poradia 
dôležitosti jednotlivých úsekov miestnych komunikácií, na základe poveternostnej situácie 
a podľa rozhodnutia objednávateľa, a to 24 hodín denne. Zoznam miestnych komunikácii 
v katastrálnom území obce Selce je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4.  Objednávateľ sa zaväzuje za činnosti vykonané zhotoviteľom zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu uvedenú v Článku 4 tejto zmluvy.  
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Článok 3 
Miesto výkonu zimnej údržby 

 
Miestom výkonu zimnej údržby sú miestne komunikácie v katastrálnom území obce Selce, 

ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  
 

Článok 4 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Čena za činnosti, ktoré je podľa Článku 2 predmetom tejto zmluvy,  je stanovená v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. 
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to: 
a) za 1 hodinu výkonu práce „pluhovania a posyp“  55 EUR bez DPH; 
b) za „pohotovosť“      400 EUR /mesačne. 

2. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene v zmysle platných právnych 
predpisov. 

3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za činnosti, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy, na 
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do 5-tich kalendárnych dní po uplynutí 
príslušného kalendárneho mesiaca. 

4. Faktúra zhotoviteľa musí mať náležitosti daňového dokladu v  súlade so zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a  musí 
obsahovať číslo, resp. označenie tejto zmluvy. V  prípade, ak faktúra zhotoviteľa nebude 
obsahovať náležitosti podľa tohto odseku alebo ak bude faktúra vykazovať iné vecné 
alebo formálne nedostatky, je objednávateľ oprávnený namietať vecnú a formálnu 
správnosť a úplnosť faktúry zhotoviteľa najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti a 
zhotoviteľovi vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V  takomto prípade začne 
plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry dňom jej doručenia 
objednávateľovi.  

5. Vzhľadom k tomu, že objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 
písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka , je povinný splniť peňažný 
záväzok v lehote splatnosti 30 dní odo dňa odo dňa doručenia formálne a vecne správnej 
faktúry. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za činnosti, ktoré tvoria predmet tejto 
zmluvy, bezhotovostne - prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň úhrady faktúry sa 
pre účely tejto zmluvy rozumie  deň pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ, ktorý je subjektom verejného 
práva, v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká 
zhotoviteľovi ako veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo 
požadovať od objednávateľa bez potreby osobitného upozornenia z nezaplatenej sumy 
úroky z omeškania, podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým  sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a  to v sadzbe, ktorá sa 
rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania 
zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas 
celej doby omeškania; takto určená sadzba úrokov z  omeškania platí počas celej doby 
omeškania s plnením peňažného záväzku.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči objednávateľovi 
tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu 
objednávateľa. Právny úkon, ktorým zhotoviteľ postúpi pohľadávky voči objednávateľovi 
tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka neplatný.  

 
 
 

Článok 5 



Doba trvania zmluvy 
 

1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.12.2021 do 31.03.2022.  
2.  Zmluvný vzťah zaniká:  

a)   písomnou dohodou zmluvných strán; 
b)   uplynutím doby, na ktorú je zmluva uzatvorená; 
c)   odstúpením od zmluvy zo strany jednej zmluvnej strany. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
a)  zhotoviteľ  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom; 
b)  zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom, 

a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu, 
poskytnutej objednávateľom; 

c)  zhotoviteľ postúpi svoje práva z tejto zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke v 
rozpore s podmienkami tejto zmluvy; 

d)  na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené pre 
nedostatok majetku, zhotoviteľovi bola povolená reštrukturalizácia, zhotoviteľ vstúpi 
do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť; 

e)  zhotoviteľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie podľa tejto 
zmluvy. 

4.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
a)  objednávateľ  poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy podstatným spôsobom; 
b)  objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa tejto zmluvy iným než podstatným 

spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na 
nápravu, poskytnutej predávajúcim. 

5.  Pre účely tejto zmluvy sa porušenie povinnosti zmluvnej strany považuje za podstatné, v 
prípade ak:  
a)  také porušenie táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy za podstatné 

porušenie vyslovene označujú; alebo  
b)  ak zmluvná strana porušujúca túto zmluvu vedela v čase uzavretia tejto zmluvy alebo 

v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto zmluvy, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola táto zmluva uzavretá, že druhá 
zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení tejto 
zmluvy.  

6.  Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od tejto zmluvy táto zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej 
zmluvnej strany o odstúpení od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.  

7.  Ukončením platnosti tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej 
zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. 
zákonné sankcie a úroky. 

 
Článok 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom 
k tejto zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných 
strán za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy ňou založené a s ňou súvisiace 
sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

3. Ak je, alebo sa stane jedno alebo viaceré z ustanovení tejto zmluvy neplatnými, nevzťahuje 
sa táto skutočnosť na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú 
nahradiť ustanovenie, ktoré sa preukáže ako právne neplatné, ustanovením s rovnakým 
alebo čo najbližším hospodárskym účelom sledovaným pôvodným neplatným ustanovením. 



4. Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej 
právneho zástupcu. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zhotoviteľ 
obdrží jeden (1) rovnopis zmluvy a objednávateľ jeden (1) rovnopis zmluvy. 

6. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou 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 platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Selce. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej Príloha č. 1 – Zoznam miestnych komunikácií 
v katastrálnom území Selce. 

 
 
 
      
V Selciach, dňa .................................   V Banskej Bystrici, dňa ................................ 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

Obec Selce      KTW AGRO s.r.o.  
 
 
 
...........................................................................   ........................................................................... 

Ing. Daniel  Hlinka, zástupca    Ján Kupec, konateľ  
starostu     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1:  Zoznam miestnych komunikácii v katastrálnom území obce Selce 
 
 
 
1. Selčianska cesta 
2. Dolná ulica 
3. Horná ulica 
4. Družstevná ulica 
5. Školská ulica 
6. Ku strelnici 
7. Husádok 
8. Partizánska ulica 
9. Vyšovec 
10. Nová ulica 
11. Športová ulica 
12. Mlynská ulica 
13. Potočná ulica 
14. Poľná ulica 
15. Nemčianska ulica 
16. Česta do Čachova 
17. Česta do Jelšín. 
 
 
 
 


