
 

 

Z M L U V A 
 

o vykonaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci  K v a č a n y 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami. 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

OBJEDNÁVATEĽ:  Obec  K v a č a n y 
                                zastúpená: p. Jozefom  G r ú ň o m, starostom obce 
 
 
                                                                          a   
 
 
DODÁVATEĽ:         Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole 
                                so sídlom v  K v a č a n o c h 
                                zastúpené: p. Jánom  F l o r e k o m, predsedom PD 
                                                     
                                IČO: 00195588 
                                DIČ: 2020427772 
 
 
 
 
                                                                         I. 
                                                        PREDMET  ZMLUVY 
 
Dodávateľ sa zaväzuje počnúc dňom uzatvorenia tejto zmluvy na požiadanie 
objednávateľa vykonať činnosti a nakladať s predmetmi uvedenými v čl. II. tejto 
zmluvy za podmienok nižšie uvedených. 
 
 
                                                                       II. 
                                                            ČAS PLNENIA 
 
Predmetom činnosti dodávateľa je údržba miestnych komunikácií  v obci  K v a č a n 
y, ktorú zabezpečí na požiadanie odberateľa dodávateľ tak, že poverený pracovník 
Obecného úradu Kvačany vyzve povereného pracovníka družstva k výkonu údržby a 
výkon podpíše na pracovnom zázname. Zoznam trás miestnych komunikácií pre 
zimnú údržbu je na prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy, ak je 
zoznam trás zo strany odberateľa predložený. 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                     III. 
                                          CENA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 
Dodávateľ bude viesť vlastnú evidenciu o vykonaných prácach. Za práce vykonané 
dodávateľom bude dohodnutá cena  25,00 € / 1 hodina plus DPH. 
Fakturácia za prevedené práce sa bude prevádzať k 15 dňu a poslednému dňu v 
mesiaci. Doba splatnosti bude uvedená na každej faktúre. Objednávateľ sa zaväzuje 
uhrádzať faktúry podľa doby splatnosti. 
 
 
                                                                    IV. 
 
V prípade zvýšenia ceny PHM bude po vzájomnej dohode cena za vykonané práce 
aktualizovaná a bude vyhotovený doplnok k tejto zmluve. 
 
 
 
                                                                    V. 
 
Pre veci touto zmluvou neupravené platia ustanovenia Obchodného zákonníka  a 
ďalších právnych predpisov. 
 
 
                                                                   VI. 
 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zimné obdobie 2021 / 2022 a je vyhotovená v 
dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden rovnopis. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť 
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce Kvačany. 
 
 
 
 
V Kvačanoch, 06.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________           ______________________________ 
 
                        dodávateľ                                                                  objednávateľ 
 
 
 



Príloha číslo: 1 

 

ZOZNAM TRÁS MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV NA VYKONÁVANIE 

ZIMNEJ ÚDRŽBY V ZIMNOM OBDOBÍ 2019/2020 

 

 

01. Trasa od RD č. 72 (Kriváň) po Obecný cintorín v Kvačanoch a cez mostík po 

štátnu cestu pred zastávkou SAD = priebežná údržba 

02. Chodník do RD č. 89 (P. Kojš) po kostol sv. Katarína = priebežná údržba 

03. Chodník od kostola sv. Kataríny po búdku pri moste = priebežná údržba 

04. Plocha za garážou SAD a plocha pred RD J.Macáka (otočka autobusov) = 

priebežná údržba 

05. Trasa od RD č. 102 (Považský) po RD č. 111 (Úškrt) = priebežná údržba 

06. Trasa od mosta do mlyna po bývalú predajňu na Dlhej Lúke = priebežná 

údržba 

07. Trasa od kaplnky na Dlhej Lúke po RD č. 196 (J. Chudoba) = priebežná 

údržba 

(už od zastávky SAD Dlhá Lúka – podľa dohody so SaÚC L. Mikuláš) 

08. Trasa od RD č. 175 (J. Smiešny) po miestnu komunikáciu pred RD J. Tkáča = 

priebežná údržba 

09. Trasa k RD č. 247 ( M. Uram) = údržba na vyžiadanie 

10. Trasa od RD č. 194 (Piovarči) popri RD č. 269 (Sihocký) po RD č. 155 

(Šablatúra) = priebežná údržba 

11. Miestna komunikácia k RD E. Ďaďovej = údržba na vyžiadanie 

12. Plocha pred hasičskou zbrojnicou na Dlhej Lúke = priebežná údržba 

13. Plocha zastávky SAD Dlhá Lúka = priebežná údržba 

14. Plocha parkoviska pred BD č. 257 = priebežná údržba 

15. Odbočka a plocha zastávky SAD pred ZŠ Kvačany = priebežná údržba 

16. Trasa (len kolmica na štátnu cestu) k bytovkám oproti ZŠ Kvačany = 

priebežná údržba 

17. Trasa od RD č. 141 (Kudzbel), okolo píly až po štátnu cestu pred MŠ = 

priebežná údržba 

18. Trasa miestnej komunikácie a chodníka od RD č. 12 (Slosiariková) po 

predajňu COOP JEDNOTA v Kvačanoch = priebežná údržba 

19. Trasa miestnej komunikácie od RD č. 30 (J. Dúbravský) po RD č.29 (Š. Bálek) 

a RD č. 237 (D. Kráľ) = priebežná údržba 

20. Trasa od RD č. 12 (Slosiariková) do dvora a cez dvor MŠ Kvačany = údržba 

na vyžiadanie 

21. Trasa od RD č. 117 ( Kojšová) na most a most pred RD č. 113 (Florek) = 

priebežná údržba 

22. Plocha pred hasičskou zbrojnicou v Kvačanoch = priebežná údržba 

23. Trasa od štátnej cesty vedľa MŠ po vstup do areálu ZŠ = priebežná údržba 

  


