Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ust, § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
v spojení s ust. § 1 ods. 12 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
{ďalej len „zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a,s., SK37 7500
0000 0000 2582 9413, zastúpenie: Ing. árch. Matúš Vallo, primátor

(ďalej len „H lavné m esto")
a
Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO: 00304603
bankové spojenie: SK860200 0000 0000 0142 9052, zastúpenie: JUDr. Mgr.Jozef Uhier,
starosta

(ďalej len „M estská časť')
(Hlavné mesto a Mestská časť spolu ďalej aj ako „Zm luvné s tra n f)

Preambula
Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy Ich spoločné ciele a záujmy,
realizujúc Ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy podľa ust. § 269 ods, 2 zákona č,
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ObZ“) v spojení s ust. § 1 ods, 12 písm.
q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZVO“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých ďalej v
tejto Zmluve.
Článok. 1
Účel a predmet Zmluvy

1.

Účelom tejto Zmluvy je poskytovanie služby - zabezpečenie zimnej údržby a schodností a zjazdnosti, verejných
chodníkov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka, nezaradených úsekov miestnych komunikácii
a verejných priestorov podľa pokynov Hlavného mesta (ďalej ako „Služba") bližšie špecifikovaných v prílohe č.1
tejto zmluvy, (príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy) a zabezpečenie letnej údržby verejných
chodníkov a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka definovaných v prílohe č.2 (príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú
súčasť zmluvy) tejto Zmluvy, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Celková výmera plochy
verejných chodníkov, nezaradených úsekov miestnych komunikácií a verejných priestorov, námestí a zastávok,
ktoré sú súčasťou chodníka definovaných v prílohe č. 1 Zmluvy predstavuje 3 875,9 m^. Celková výmera plochy
verejných chodníkov a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka a stanovená cykllčnosť údržby sú bližšie
špecifikované v prílohe č. 2.

2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti poskytovať Služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba a letná údržba ďalej spolu len ako „predm et Z m lu v f) a
záväzok hlavného mesta prevziať riadne a včas poskytnuté plnenia podľa tejto Zmluvy a uhradiť Mestskej časti
náklady na poskytnutie tohto plnenia podľa článku 3 tejto Zmluvy.

3.

Pod zimnou údržbou sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie vykonávanie zimnej údržby vrátane zimnej pohotovosti
mechanizmov, pohotovosť osôb, pluhovanie, posyp, alebo pluhovanie s posypom, použitím posypových
materiálov požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými predpismi rezortu a Hlavným

mestom, použitie snehovej frézy, ako aj zimná údržba vykonávaná ručne a s tým súvisiace činnosti,
4.

Schodnosť verejných priestranstiev a peších trás je zabezpečovaná odhŕňaním snehu na okraj vozovky,
posypom chemickým materiálom pri odstraňovaní poľadovice a zľadovatenej vrstvy snehu, sekaním utlačenej
a zľadovatenej vrstvy snehu. Na chodníkoch sa zabezpečí priechodnosť zriadením voľného priechodného pásu
šírky m inim álne 1,0 m.

5.

Letnou údržbou komunikácií sa pre potreby tejto zmluvy rozumie vyčistenie peších zón, vyčistenie chodníkov,
vyčistenie zastávok, odstraňovanie buriny z obrubníkov, z prídlažieb ciest, z chodníkov a z dláždených
priestranstiev, vyčistenie priekop a s tým súvisiace činnosti,
Článok 2
Spôsob plnenia predmetu Zmluvy

1.

Predmet Zmluvy sa bude vykonávať podľa požiadaviek hlavného mesta na určených verejných chodníkoch,
nezaradených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov, námestiach a zastávkach, ktoré sú
súčasťou chodníka bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Mestská časť berie na vedomie stav chodníkov, nezaradených úsekoch miestnych komunikácií a verejných
priestorov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

2.

Letná údržba sa bude vykonávať podľa požiadaviek Hlavného mesta na určených verejných chodníkoch,
zastávkach, ktoré sú súčasťou chodníka, bližšie špecifikovaných v prílohe č, 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť. Mestská časť berie na vedomie stav chodníkov, nezaradených úsekoch miestnych
komunikácií a verejných priestorov, námestí, zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka uvedených v Prílohe č. 2
tejto zmluvy.

3.

Mestská časť sa zaväzuje dodávať služby a plnenia podľa tejto Zmluvy riadne a včas, za podmienok upravených
v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v dohodnutom čase a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a normami platnými v Slovenskej republike.

4.

Mestská časť je povinná zabezpečiť všetky mechanizmy, zariadenia a materiál potrebný na plnenie povinností
mestskej časti podľa tejto zmluvy na vlastné náklady a zodpovednosť. Súčasne sa zaväzuje používať iba výrobky,
ktoré sú bezchybné a vylučujú poškodenie komunikácií a cestnej zelene.

5,

Mestská časť sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu a zabezpečovať schodnosť a zjazdnosť verejných chodníkov,
nezaradených úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou
chodníka ručne alebo pomocou mechanizmu s radlicou a rozmetadlom soli,

6,

Mestská časť sa zaväzuje mať po celú dobu platnosti Zmluvy zriadené vlastné riadiace pracovisko {tzv,
dispečing), fungujúce počas všetkých kalendárnych dní v roku, prostredníctvom ktorého bude schopná
monitorovať a efektívne riadiť a kontrolovať činnosti svojich pracovníkov a technických prostriedkov,

7,

Mestská časť vykoná predmet Zmluvy na základe jednotlivých pokynov hlavného mesta, ktoré možno vykonať;
a)

elektronicky na e-mailovú adresu: dispecing@jarovce,sk;

b)

telefonicky pokynom dispečingu oddelenie správy komunikácií Hlavného mesta (ďalej ako „OSK“).

8,

V prípade telefonického pokynu je hlavné mesto povinné zaslať pokyn elektronicky na v ods, 7 tohto článku
určenú emailovú adresu, a to do troch (3) dní odo dna zadania pokynu teíefonicky,

9,

Poskytnutie služby je hlavným mestom potvrdené dňom podpisu súpisu vykonaných prác obidvomi zmluvnými
stranami,

10,

Mestská časť sa v súlade s § 1 ods, 12 písm, q) ZVO zaväzuje plniť predmet Zmluvy výlučne svojimi vlastnými
kapacitami alebo prostredníctvom ňou zriadenej príspevkovej organizácie a jej zamestnancov. Mestská časť nie
je oprávnená zadať plnenie predmetu podľa tejto Zmluvy žiadnemu inému subjektu,

11,

Mestská časť je povinná dodávať zmluvne dohodnuté služby podľa tejto Zmluvy aj počas dní pracovného pokoja
a počas štátnych sviatkov ako aj v nočných hodinách za podmienok podľa tejto Zmluvy,

článok 3
Odplata za činnosť

1.

Cena za zimnú údržbu je stanovená dohodou Zmluvných strán, a to celkovou jednotkovou cenou vo výške 0,063
EUR za m2.

2.

Cena za letnú údržbu je stanovená dohodou Zmluvných strán, a to celkovou jednotkovou cenou vo výške:

čistenie chodníkov (frekvencia 2 x mesačne)

0,058

3. V cene sú zahrnuté všetky náklady mestskej časti vzniknuté pri plnení predmetu tejto zmluvy, vrátane nákladov
na dopravu, PHM, energie, posypové materiály, mzdy na zamestnancov, nákladov vyplývajúcich z
administratívnych a kontrolných činností a pod., Ceíková cena poskytnutých služieb za celé obdobie trvania
zmluvy nepresiahne hodnotu podlimitnej zákazky, ktorá je v súlade s ust. § 5 ods. 3 ZVO. Ku dňu podpisu tejto
Zmluvy je výška finančného limitu stanovená v zmysle ust. § 1 písm, b) vyhlášky ÚVO č. 428/2019 Z. z. na
214 000,- EUR bez DPH.
4.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti alebo údaje v nej uvedené
budú nesprávne alebo neúplné, hlavné mesto je oprávnené ju vrátiť mestskej časti a mestská časť je povinná
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota
splatnosti uvedené v ods. 6 tohto článku a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
hlavnému mestu. Súčasťou faktúry bude:
a)

pokyn hlavného mesta; a zároveň

b)

súpis skutočne poskytnutých služieb s termínom ich splnenia podpísaný zodpovednými zástupcom
mestskej časti s uvedením piochy na m^, na ktorej bola vykonaná zimná údržba, ak ide o služby zimnej
údržby,

c)

súpis vykonaných prác (čl. 2 ods. 9 alebo či. 5 ods. 7 tejto zmluvy),

5.

Mestská časť môže fakturovať Hlavnému mestu len služby objednané a odsúhlasené v súpise objednaných
služieb podľa predchádzajúceho odseku.

6.

Hlavné mesto uhradí odplatu podľa tohto článku tejto Zmluvy prevodným príkazom na účet Mestskej časti na
základe daňového dokladu (faktúry) riadne vystaveného Mestskou časťou a doručeného Hlavnému mestu.
Mestská časť vystaví faktúru hlavnému mestu najneskôr do pätnásť (15) dní od posledného dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je do tridsať (30) dní od jej doručenia hlavnému
mestu. Dňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu hlavného mesta.

7.

Mestská časť nie je oprávnená požadovať a nárokovať si náhradu bankových a iných poplatkov týkajúcich sa
úhrady odplaty.
Článok 4
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy

1,

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.10.2020 do 14.4.2021.

2.

Zmluvné strany sa dohodil, že zmluva zaniká:
a)

uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená;

b)

dosiahnutím limitu podlimitnej zákazky v zmysle Článku 3 bodu 3 Zmluvy,

c)

písomnou dohodou Zmluvných strán;

d)

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota
je dva mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane;

e)

odstúpením od Zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán poruší podstatným spôsobom
ustanovenia tejto Zmluvy a v primeranej lehote určenej oprávnenou Zmluvnou stranou na nápravu
porušenia Zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako desať (10) dni, takéto porušenie neodstráni, prípadne
nenapraví; odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej
Zmluvnej strane oprávnenou Zmluvnou stranou. Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku na náhradu
škody, nároku na úroky z omeškania a ani nároku na zaplatenie Zmluvnej pokuty.

f)

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy zo strany Hlavného mesta nemá Mestská časť nárok na
náhradu škody ani Iné nároky vyplývajúce z predčasného ukončenia zmluvného vzťahu.

Článok 5
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Mestská časť je povinná pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa poskytnúť
hlavnému mestu plnenie predmetu Zmluvy riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve
a v súlade s pokynmi Hlavného mesta, pokiaľ budú vydané.

2.

Mestská časť sa zaväzuje zabezpečiť schodnosť a zjazdnosť úsekov verejných chodníkov, nezaradených
úsekoch miestnych komunikácií a verejných priestorov, peších trás, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou
chodníka, najneskôr do 24 hodín po ukončení spádu snehu; ukončenie spádu snehu (to znamená okamih, od
ktorého plynie lehota 24 hodín na zabezpečenie schodnosti) dispečing OSK oznámi dodávateľovi e-mailom.

3.

V prípade nepretržitého sneženia, to znamená sneženia trvajúceho viac ako 12 hodin (spád snehu do 10 cm),
mestská časť zabezpečuje schodnosť a zjaznosť nezaradených úsekoch miestnych komunikácií a verejných
priestorov úsekov verejných chodníkov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka najmenej 2 x v priebehu
24 hodín od vydania pokynu, pričom zabezpečenie schodnosti Mestská časť ukončí do 24 hodin po ukončení
spádu snehu; ukončenie spádu snehu dispečing OSK oznámi Mestskej časti e-mailom.

4.

V prípade nepretržitého sneženia trvajúceho viac ako 24 hodin od vydania pokynu, sa cyklus v zmysle ods. 3
tohto článku opakuje, bez potreby písomného pokynu zo strany Hlavného mesta, to znamená, že Mestská časť
bude po uplynutí 24 hodín od vydania pokynu opätovne zabezpečovať schodnosť úsekov verejných chodníkov,
námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka, pričom toto zabezpečenie schodnosti Mestská časť ukončí
najneskôr do 24 hodín po ukončení spádu snehu; ukončenie spádu snehu dispečing OSK oznámi Mestskej časti
e-mailom.

5.

Mestská časť sa zaväzuje zabezpečiť letnú údržbu v zmysle stanovenej cykličnosti.

6.

Ak sa jedná o letnú údržbu, mestská časť každý deň do 09.00 h nahlási dispečingu na e-mailovú adresu
dispečing@ bratlslava,sk aké služby, kde a v akej postupnosti bude v súlade so zmluvou vykonávať.

7.

Ak sa jedná o letnú údržbu. Mestská časť dohodne s dispečingom termín prevzatia dodaných služieb, Služby pri
odovzdávaní musia byť ukončené, pracovisko vyčistené, odpad odvezený. Služba je prevzatá podpisom súpisu
vykonaných prác obidvomi stranami,

8.

Ak zabezpečeniu schodnosti verejných chodníkov, nezaradených úsekoch miestnych komunikácií a verejných
priestorov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka, bráni akékoľvek prekážka, pre ktorú nie je možné
schodnosť zabezpečiť alebo je možné zabezpečiť ju len čiastočne (napr. zabezpečeniu schodnosti bránia
zaparkované autá, spadnuté stromy, umiestnené verejné osvetlenia, príp, iné prekážky), schodnosť a zjazdnosť
sa zabezpečí v rozsahu, v akom prekážka nebráni v zabezpečení schodnosti daného úseku; o prekážke
(prekážkach) Mestská časť bezodkladne, najneskôr však do 4 hodín od momentu zistenia tejto prekážky, formuje
e-mailom dispečing OSK,

9.

Mestská časť je povinná pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať v súlade so zákonom č, 135/1961 Zb, o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 35/1984, ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a technickými normami a podmienkami. Hlavným mestom odporúčaný chemický posypový materiál je
na báze chloridu sodného (NaCl) kamenná soľ (NaCI) v dávke max, 60 g/m2,

10.

Mestská časť je oprávnená požiadať Hlavné mesto o súhlas s použitím Iného posypového materiálu ako je
odporúčaný v bode 9 tohto článku.

11.

Mestská časť podpisom tejto Zmluvy deklaruje, že sú jej známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky
nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, Mestská časť sa zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy bude predchádzať
škodám na zdraví a majetku tretích osôb,

12.

Mestská časť podpisom tejto Zmluvy deklaruje, že všetky spôsoby zabezpečovania zim nej a letnej údržby.
zjazdnosti a schodnosti verejných chodníkov, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníkov, čistenie
verejných chodníkov a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníkov, bude vykonávať takým spôsobom, aby činnosť
sama a jej dôsledky nezhoršili životné prostredie,

13.

Mestská časť si zabezpečí všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie tejto zmluvy. Mestská časť
bude plniť predmet zmluvy spoľahlivým, kvalifikovaným a odborne zaškoleným personálom,

14.

Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť pri plnení tejto zmluvy mestskej časti potrebnú súčinnosť. Za Hlavné mesto
sú oprávnení dávať pokyny Mestskej časti poverení zodpovední zamestnanci hlavného mesta, uvedení v Článku
8 Zmluvy. Pokyny hlavného mesta prostredníctvom ním poverených zamestnancov sú pre Mestskú časť
záväzné.

15.

Mestská časť zodpovedá za to, že Služby budú poskytnuté podľa tejto zmluvy, budú zodpovedať požadovanému
výsledku podľa tejto Zmĺuvy a budú vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami
platnými v Slovenskej republike.

16.

Mestská časť sa zaväzuje zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zák. č, 82/2005 Z, z,
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Mestská časť týmto vyhlasuje, že si je plne vedomá všetkých povinností, ktoré pre ňu
z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy,

Článok 6
Zodpovednosť za vady a škody

1.

Mestská časť zodpovedá za to, že služby budú poskytované podľa tejto zmluvy a budú vykonané v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi v zmysle Článku 5 bodu 9 Zmluvy.

2.

Hlavné mesto je oprávnené požadovať od Mestskej časti, aby bezodkladne odstránila poruchy schodnosti a
zjazdnosti chodníkov a peších trás, pripadne doplnila služby,

3.

Mestská časť zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku je] konania, nekonania, alebo zanedbania
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy.
Článok 7
Sankcie

1,

V prípade omeškania hlavného mesta so zaplatením faktúry za riadne plnenie Mestskej časti, je Hlavné mesto
povinné zaplatiť Mestskej časti úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,03% z
fakturovanej ceny, predmetné ustanovenie neplatí, ak k posunutiu termínu dôjde z dôvodov na strane mestskej
časti alebo z dôvodov vis maior,

2,

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich Mestskej častí z tejto Zmluvy je Mestská časť povinná zaplatiť
Hlavnému mestu pokutu vo výške 250,- Eur (slovom dvestopäťdesiat eur) za každé jedno porušenie povinnosti
zo strany Mestskej časti.

Článok 8
Komunikácia
1,

Zmluvné strany uprednostňujú elektronickú komunikáciu (emailovú) a telefonickú komunikáciu pred písomnou
komunikáciu.

2.

Vznik, zmena alebo zánik práv vyplývajúcich zo Zmluvy je podmienený písomnou formou, to neplatí, ak tak
ustanovuje Zmluva alebo všeobecne záväzný právny predpis.

3.

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z, o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č, 227/2002 Z. z, o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je možné doručovať tie písomnosti v znení
neskorších predpisov, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností Zmluvných strán
vyplývajúcich z tejto Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente" v príslušnom gramatickom tvare), Doručovanie
písomností zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente sa riadi
príslušnými ustanoveniami tohto zákona.

4.

Za prvú kontaktnú osobu Zmluvné strany ustanovujú:
a) za Hlavné mesto: Ing. Juraj Zaťko, +421259356775, juraj.zatko@bratlslava,sk.
b) za Mestskú časť: JUDr. Mgr. Jozef Uhier, +421905617305, starosta@ jarovce.sk,

5.

Zmena kontaktnej osoby musí byť dotknutej Zmluvnej strane najmenej päť (5) pracovných dní vopred,

6.

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu podlá tohto
článku a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel.

7.

Listová zásielka sa považuje sa doručenú tretí deň po jej odoslaní prostredníctvom poštového podniku na adresu
dotknutej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel
alebo, ak bude zásielka vrátená odosielateľovi ako „neprevzatá v odbernej lehote" alebo s dodatkom „Adresát
neznámy".

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1.

Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami ObZ a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky,

2.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Hlavné mesto obdrži štyri (4) a Mestská časť dve
(2) vyhotovenia.

3.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a len vo
forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami,

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo Zmluvných strán v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. §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.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle. Zmluva nebola uzavretá v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu sl prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez
akýchkoľvek výhrad podpisujú.

6.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Mapový podklad Hlavného mesta - grafické vyobrazenie - zimná údržba
Príloha č. 2: Mapový podklad Hlavného mesta - grafické vyobrazenie - letná údržba

v Bratislave dňa:

V Bratislave dňa: 3 t ^

S
N
Hlavné mesto SR ^ g ls la v ^ , ' v '
Ing. arch. Matúš
ĹišvdlQ?. ŕ'-V
primátor
>]C

...,

'■ n*.

M es ts ká /^ sť Bratislava - Jarovce
JUDr.
Jozef Uhier, starosta

Príloha č. 1: Zim ná údržba
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M estská časť. Jarovce

C H ODNÍKY
Č.

názov

fa v ý ch od ník
plocha (m^)

p rav ý ch od ník

úsek

p loch a (m^)

Posyp

1

Jantárová

4 2 6 .9

5 4 2 .8 Cesta lil/1 0 2 0 (Jantárová)

N aO

2

Palm ová
Cesta 111/1020

5 1 5 ,0

4 1 9 .0 C esta 111/1020 Jarovce-Kittse

N aO

3

Jarovce-Kíttse

82 2 2

781,1 Cesta ill/1 0 2 0 Jarovce-kŕttse

N aO

4
5

M andľo vá

Ď

Ovocná

53 4
2 4 0 .8

( Plocha súčet

3 87S.9

D ĺžka súčet

3 8 7 5 ,9

7 4 .7 M andľová
0 ,0 V y ra d e n ý úsek cestv U I/0 0 2 4 7

N aO
NaCI

P rílo h a č. 2; L e tn á ú d ržb a
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Mestsicá časť: Jarovce

c h o d n ík y

názov

i.
1

ľavý chodník
dfžka (m )

p rav ý chodruk

plocha (m^) cážka (m )
683.1
5 4 2 .8
1 2 8 7 .5
4 1 9 .0

lantarowa
Palmova
Cesta 111/1020

4 2 6 .9
5 1 5 .0

2
4

larovce-Kittse

8 2 2 ,2
5 3 .4

2 0 5 5 ,6
85.4

781.1

Mandrova

S

Ovocná

2 4 0 ,8

7 2 2 .5

0 .0

2

úsek
plocha (m^)
8 6 8 .5 Cesta 111/1020 (Jantárová)
6 2 6 .4 Cesta 111/1020 Jarovce-Kittse
1 9 5 2 .8 Cesta lli/1 0 2 0 Jarovce-Kittse

7 4 .7

12 6.9 M androva
0 .0 V s a d e n ý usek cesty lH /0 0 2 4 7
'

Plocha súčet

8 4 1 0 ,7

Dĺžka súčet

3 87 5,9

Cennfli
činnosti
ä s te n ie chodníkov

cena s DPH

m,J

O b jem

Cyidičnosť

0 ,0 5 8

m2

8 4 1 0 ,7

0 ,5

O b ra t
(E U R s D P H )
6 3 4 1 ,6 8

(frekvencia 2 x m esačne)
Zásady a po d m ien ky vykonávania le tn e j ú d ržb y kom u nikácií
1. Letná údržba
v y ä s te n ie chodníka,
V je d íw tk o v e j cene so .lahrnuté náklady za:
príchod m echanizm ov O odávatefa a ich obsluhy na m iesto dodania služby (pracovisko) určene (X ije d rú va tero m .
prevádzku m echaniznrav Dodavatefa, kto ré vykonávajú ob jed nan é služby,
činnosf pracovníkov Oodavatefa. k to n vykoriavajú ob jed nan e služby.
vyästerue povrchu lávky, chodníka, parkoviska, schodov ruéne zam etaram ale b o pom ocou stroja na čistenie k o m u n ik á a i.l)
vyzbierarue sm eti zo zelene, ktorá je súčastou lávky, chodruka, parkoviska, schodov,
odvoz odpadu, kto rý vznikol počas prac na skládku, d o ko m p ostam e alebo d o spafovne,
n avrat m echanizm ov D odávateľa a ich obsluhy po ukončení prac z pracoviska sp at na rmesto určene OodávateTom.
zho dn otenie a /a le b o zne£kodr>enie odpadu vratane súvisiacich poplatko v v zm ysle za k o r» o odpadoch.

