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ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 964/2022 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení                                

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1 Objednávateľ:  Mesto Šaľa 

 Sídlo:    Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa 

 IČO:    00306185 

 DIČ:    2021024049 

 Štatutárny orgán:  Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

 Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 IBAN:    SK82 0900 0000 0051 2430 6282 

 BIC:     GIBASKBX 

Tel.:    +421/0/ 31 770 5981-4 

 Fax:    +421/0/ 31 770 6021 

 e-mail :   mesto@sala.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

1.2. Poskytovateľ:                        INEX-Hausgarden s.r.o.       

 Sídlo/miesto podnikania:        Lipová 978/12, 951 31 Močenok 

 IČO:                                        44223722 

 DIČ:                                        2022638640 

 Štatutárny orgán:                    Ing. Henrich Bleho, PhD. 

 Bankové spojenie:                  VÚB a.s. 

 IBAN:                                     SK52 0200 0000 0024 7495 2459 

 Číslo účtu:                              2474952459/0200 

 Zapísaný:                                Obchodný register Okresného súdu Trnava, 

                                                    Oddiel: Sro, vložka č. 22140/T  

     Tel.:                                        0918 762 004 

 Fax:                                          

 E-mail:                                    inex@inexhausgarden.sk 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Táto zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára s tým, že konkrétne 

záväzky (poskytnutie služieb) budú realizované v zmysle Operačného plánu zimnej údržby 

mesta Šaľa, mestskej časti Veča, osady Hetméň a Kilíč na obdobie uvedené v čl. IV. ods. 

4.1 tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania 

realizovaného podľa ust.§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene   
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 Smernice 

mesta Šaľa o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 

2.2  Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka dodávateľa ako úspešného     

uchádzača podľa zápisnice zo dňa 07.12.2022, ktorá je výsledkom procesu verejného 

obstarávania, resp. priameho rokovacieho konania. 

 

 

Čl. III. 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť zimnú údržbu pozemných komunikácií, chodníkov 

a verejných priestranstiev v meste Šaľa, mestskej časti Veča, osady Hetméňa Kilíč v súlade 

s Operačným plánom zimnej údržby mesta Šaľa, mestskej časti Veča, osady Hetméň a Kilíč.  

 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade so súťažnými podkladmi pre verejné obstarávanie pre 

objednávateľa vykonávať za odplatu nasledovné výkony a práce (ďalej len „služby“): 

3.2.1 zabezpečenie zimnej údržby: 

a) strojné odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, 

b) strojné odhŕňanie snehu z chodníkov, 

c) strojné posýpanie MK, 

d) strojné posýpanie chodníkov, 

e) naloženie a odvoz snehu pri nadmernom snežení, 

f) ručné čistenie priechodov pre chodcov,  

3.2.2 včasný operatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia (najneskôr do 1 hodiny 

od nahlásenia), 

3.2.3 zabezpečenie a včasné pristavenie vozidiel a mechanizmov (najneskôr do 1 hodiny 

od nahlásenia), 

3.2.4 zabezpečenie odstránenia nedostatkov a porúch mechanizmov zabezpečujúcich 

zimnú údržbu, 

3.2.5 predzásobenie posypovým materiálom, PHM a ND pre vozidlá a techniku, 

3.2.6 zimnú údržbu musia zabezpečiť vyškolení pracovníci, 

3.2.7 zabezpečenie nepretržitej pohotovosti (24 hodín/deň). 

 

3.3 Služby uvedené v predchádzajúcom odseku bude poskytovateľ realizovať svojimi 

mechanizmami a prostriedkami na vlastné náklady. 

 

3.4 Konkrétny rozsah a termíny dodania služieb bude poskytovateľ poskytovať na základe 

písomných alebo elektronických objednávok objednávateľa, ktoré potvrdí týždennými 

harmonogramami obsahujúcimi druh, predpokladaný rozsah a termíny služieb a lokalitu 

(označením ulíc, verejného priestranstva alebo inak určito), kde budú služby vykonávané. 

 

3.5 Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať denne, 

pričom o zodpovedajúcom výsledku, resp. o prípadných nedostatkoch bude po vykonaní 

kontroly bezodkladne informovať poskytovateľa.  

 

3.6 V prípade, že poskytnuté služby majú nedostatky, objednávateľ oboznámi o týchto 

skutočnostiach poskytovateľa (dispečing poskytovateľa, tel. č. 0907647028). Poskytovateľ 

je povinný bezodkladne tieto nedostatky odstrániť a ich odstránenie následne oznámiť 

objednávateľovi. 
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3.7 Pre kontrolu a preberanie rozsahu a kvality realizovaných služieb poskytovateľom určí  

poskytovateľ zodpovedného zástupcu, ktorého osobu písomne oznámi bezodkladne 

objednávateľovi. 

 

3.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v 

dohodnutom rozsahu podľa odseku 3.2 poskytne služby. Poskytovateľ sa zaväzuje 

poskytnúť služby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

3.9 Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

zmluvy a súťažných podkladov a považuje ich za správne a úplné. Poskytovateľ prehlasuje, 

že disponuje takými prostriedkami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu 

zmluvy potrebné. 

 

Čl. IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Začiatok plnenia: od nadobudnutia účinnosti zmluvy a koniec plnenia:15.03.2023 alebo 

vyčerpaním zmluvne dohodnutej celkovej ceny s DPH uvedenej v čl. V. ods. 5.1.  

 

 

Čl. V. 

Cena a platobné podmienky 

 

5.1 Celková cena je stanovená podľa prieskumu trhu a je doložená položkovitým rozpočtom 

poskytovateľa: 

cena bez DPH 60 128,00 €  

DPH  12 025,60 €  

cena s DPH 72 153,60 €  

slovom:                sedemdesiatdvatisícstopäťdesiattri EUR a 60 centov 

 

Celková cena vychádza z jednotkových cien v členení:  

Pol. Popis položky Merná Predpokl. 

objemy 

 

Záväzné 

JC € 

Cena bez  20% Cena                   

s DPH 

jednotka DPH DPH spolu 

1. 

pohotovosť počas 

zimnej údržby h 
1936 

22,00 € 42 592,00 € 8 518,40 € 51 110,40 € 

2. 

strojné odhŕňanie 

snehu z miestnych 

komunikácií km 

650 

4,40 € 2 860,00 € 572,00 € 3 432,00 € 

3. 

strojné odhŕňanie 

snehu z chodníkov km 
850 

4,20 € 3 570,00 € 714,00 € 4 284,00 € 

4. 

strojné posýpanie 

MK * km 
550 

5,40 € 2 970,00 € 594,00 € 3 564,00 € 

5. 

strojné posýpanie 

chodníkov* km 
1200 

5,10 € 6 120,00 € 1 224,00 € 7 344,00 € 

6. 

ručné čistenie 

priechodov pre 

chodcov  ks 

720 

2,80 € 2 016,00 € 403,20 € 2 419,20 € 

 

Celková cena za 

zmluvné obdobie   72 153,60 € 
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*Poznámka:  

Cena posypového materiálu je už zahrnutá vo výkonoch v tabuľke pri položkách č. 4 a 5. 

 

5.2 Objednávateľ neposkytne poskytovateľ žiaden preddavok. 

 

5.3 Uvedené množstvá podľa čl. V. odseku 5.1. tejto zmluvy sú predpokladané a čiastkové, 

pokyny objednávateľa na realizáciu jednotlivých dohodnutých plnení vyplývajúce 

z objednávok sa uskutočnia zo strany objednávateľa na základe zápisu do denníka služieb a 

budú vychádzať zo skutočných potrieb a z finančných možností objednávateľa. 

Poskytovateľ potvrdí uložený pokyn svojim podpisom do denníka služieb. Po zrealizovaní 

a odsúhlasení riadneho a včasného dohodnutého plnenia objednávateľ uskutoční zápis do 

denníka služieb na podklade, ktorého má poskytovateľ právo vystaviť faktúru. 

 

5.4 Služby sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr (podľa skutočne poskytnutých služieb 

písomne odsúhlasených zamestnancom objednávateľa), ktoré poskytovateľ doručí vždy do 

15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a budú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. 

 

5.5 Faktúra okrem zákonných náležitostí musí obsahovať zamestnancom objednávateľa 

písomne odsúhlasený súpis poskytnutých služieb v takom rozsahu a podrobnosti, ako je 

špecifikovaná cena. Súčasťou faktúry je denník poskytnutých služieb.  

 

5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude 

vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi 

v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie 

a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

5.7 Objednávateľ má právo odmietnuť vykonávanie niektorých prác, resp. ich časti  uvedených 

v tejto zmluvy alebo periodicity služieb uvedených v harmonograme aj bez udania dôvodu.  

 

5.8  V prípade obmedzenia rozsahu predmetu zmluvy, resp. vykonania služby alebo jej časti, 

alebo jej periodicity v zmysle harmonogramu objednávateľom a tým aj rozsahu prác 

poskytovateľa, bude celková cena adekvátne znížená na sumu rovnajúcu sa skutočne 

vykonaným prácam. 

 

 

Čl. VI. 

Podmienky plnenia 

 

6.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými a spôsobilými strojovými zariadeniami a 

personálom na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. 

 

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať služby uvedené v predmete tejto 

zmluvy s odbornou starostlivosťou a v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy. 

 

6.3 Poskytovateľ bude poskytovať služby výhradne na základe Operačného plánu zimnej údržby 

mesta Šaľa, mestskej časti Veča, osady Hetméň a Kilíč, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy 

a bude pravidelne aktualizovaný pred zimným obdobím. 
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6.4 Zodpovednou osobou objednávateľa za plnenie predmetu zmluvy a poverenou na  

uskutočňovanie záznamov do denníka služieb a potvrdení o ich uskutočnení je p. Miroslav 

Políček (tel. kontakt 0911727871, e-mail: policek@sala.sk). 

6.5 Zodpovednou osobou poskytovateľa za plnenie predmetu zmluvy a uskutočňovanie 

záznamov do denníka služieb je Ľuboš Slávik (tel. kontakt 0907647028, e-mail: 

technik@inexhausgarden.sk). 

 

 

Čl. VII. 

Sankcie 

 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania plnenia predmetu zmluvy, resp. jeho 

časti alebo periodicity podľa harmonogramu alebo pokynu v denníku služieb 

poskytovateľom má objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z dohodnutej predpokladanej ceny vrátane DPH podľa čl. V. ods. 5.1. zmluvy za každý 

i začatý kalendárny deň omeškania s plnením predmetu zmluvy, resp. jeho časti alebo 

periodicity podľa harmonogramu alebo pokynu v denníku služieb. 

 

7.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je poskytovateľ oprávnený 

požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý 

i začatý kalendárny deň omeškania. 

 

7.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty či úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany 

zodpovednosti za spôsobenú škodu a nároku na ňu. 

 

Čl. VIII. 

Ostatné dojednania zmluvných strán 

 

8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany životného 

prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy 

vrátane jej príloh, dodatkov a súťažných podkladov. 

 

8.2 Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené užívateľom miestnych komunikácií 

a chodníkov pri nehodách, resp. škodových udalostiach, ktorých príčinou boli nedostatky 

zjazdnosti a schodnosti spôsobené nedostatočným odhrnutím snehu. Len v prípadoch, keď 

poskytovateľ preukáže, že nebolo v jeho možnostiach tieto odstrániť ani na ne predpísaným 

spôsobom upozorniť, môže sa poskytovateľ zbaviť zodpovednosti za škodu. 

 

8.3 Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na 

tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 

Čl. IX. 

Skončenie zmluvných vzťahov 

 

9.1 Zmluvné vzťahy založené touto zmluvou končia uplynutím doby plnenia zmluvy podľa čl. 

IV. alebo vyčerpaním predpokladanej celkovej ceny s DPH uvedenej v čl. V. odsek 5.1. 

 

mailto:policek@sala.sk
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9.2 Zmluvné vzťahy môžu byť ukončené pred touto dobou, kedykoľvek ak sa na tom zmluvné 

strany dohodnú. Súčasťou tejto dohody musí byť aj dohoda o vysporiadaní vzájomných 

vzťahov a záväzkov. 

 

9.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy z dôvodu neplnenia dohodnutých prác 

v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite (čo aj jednorazovo) môže objednávateľ 

jednostranne ukončiť zmluvné vzťahy, a to odstúpením od tejto zmluvy. Odstúpenie od 

zmluvy musí byť druhej strane doručené. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 

nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

9.4 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody, ktorá 

jej dôvodom odstúpenia od zmluvy vznikla. 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami                      

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona                           

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

10.2 V prípade, ak bude potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,  

doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ nie 

je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. 

V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné 

strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia  zásielky zmluvnej strane, 

ktorá zásielku doručuje. 

 

10.3 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto 

zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

 

10.4 Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým 

dohodou. V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, 

každá strana má právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude 

riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnom súde. Táto zmluva sa riadi 

Obchodným zákonníkom a príslušnými právnymi predpismi SR. 

 

10.5 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami  

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované 

podľa poradia. 

 

10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po jej 

podpísaní dostane po dve vyhotovenia. 
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10.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej 

obsahu, a že vyjadruje ich slobodne, určito a vážne prejavenú vôľu a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

10.8 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 

Príloha č.1 - Operačný plán zimnej údržby mesta Šaľa, mestskej časti Veča, osady Hetméň 

a Kilíč 

 

 

 

 

V              , dňa                            V Šali, dňa  

 

 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

               Ing. Henrich Bleho               Mgr. Jozef Belický                                          

           konateľ                                 primátor mesta                                                        


