
Dohoda 
o zimnej údržbe miestnych komunikácií   

uzatvorená medzi :  
Dodávateľ :                 D – Mar s.r.o. 
                                     Stred 52 
                                     017  01 Považská Bystrica  
 
Zastúpený :                 Milan Marko  
IČO :                            36361682 
IČ DPH :                     SK 2022188861  
                                     / ďalej dodávateľ /  
 
Odberateľ :              Technické služby mesta Bytča, príspevková organizácia  
                                      Hlinická č.403/16 
                                       014 01 Bytča 
Zastúpený:                   Danielom Cigánikom – štatutárnym zástupcom  
IČO :                            185 655 
DIČ :                             2020442413 
IČ pre DPH :                SK 2020442413 
Bankové spojenie :       VÚB a.s. Bytča  
Č.účtu                            61839-432/0200  
                                    / ďalej len dodávateľ /  
 
ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony uzatvárajú túto  
 

dohodu  
o zimnej údržbe miestnych  komunikácií 

 
 I. 
 

Predmetom dohody je zimná údržba komunikácie v obci Bytča – Pšurnovice v cca dĺžke 4200 m. 
Údržba bude prevádzaná podľa potreby v mesiacoch od  01.11.2014 do 30.03.2015 s možnosťou jej 
vypovedania z ktorejkoľvek zmluvných strán bez udania dôvodu s 10 dňovou výpovednou lehotou. 
 
                                                                                II. 
 
Dodávateľ zabezpečí  výjazd vozidiel : 
 

- pri súvislej vrstve snehu o hrúbke min.5 cm, ktorá tvorí prekážku pre motorové vozidlá  
- pri prudkom odmäku snehu, pri ktorom sa tvorí kašovitá vrstva snehu tvoriaca prekážku pre 

motorové vozidlá . 
- po telefonickom požiadaní odberateľa alebo Mestskej polície 

 
Dodávateľ sa zaväzuje :  
 

- zabezpečiť zjazdnosť MK včas a kvalitne, maximálne však do 3 hod. od nutného výjazdu 
vozidla  

- v prípade havárie / prevrátení traktora, vyhorenie a vážne poškodenie traktora/ dodávateľ od- 
stupuje od zmluvy 

      -      mať podpísaný záznam o prevádzke od štatutárneho zástupcu odberateľa do 48 hod. po  
uskutočnenom výjazde. 
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                                                         III . 
 
Cena je stanovená na základe dohody zmluvnými stranami podľa zák.č.526/90 Zb. o cenách 
nasledovne : 
Traktor ZETOR 7045, 6045    .................  18 € / 542,27 ,-Sk /hodina výkonu 
V prípade ak je dodávateľ platcom DPH táto cena je považovaná za cenu bez DPH. 
 
                                                                                    IV. 
 
Odberateľ sa zaväzuje po dohode s dodávateľom uhradiť faktúry  nasledovne:  
 
za mesiace XI.XII. uhradiť do 31.12.2014, za mesiace  I., II., III., 2015 každej faktúry z uvedeného 
mesiaca bude uhradená polovica fakturovanej sumy. Druhá polovica faktúr bude uhradená do 
30.04.2015.   
V prípade zistenia nedostatkov pri zimnej údržbe /nekvalitne oneskorené ohrnutie komunikácii, 
nepodpísaný záznam o prevádzke vozidla/ bude druhá polovica faktúr znížená podľa závažnosti 
nedostatkov. 
 
                                                                        V. 
 
V prípade jednostranného odstúpenia zmluvy dodávateľom bude ďalšia údržba vykonaná na úkor 
dodávateľa.  
 
Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V Bytči, dňa  31.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................................               ............................................................................ 
                         Dodávateľ                                                                 Odberateľ  

 
 

 


