ZMLUVA O ZIMNEJ ÚDRŽBE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi
objednávateľom :
so sídlom:
zastúpenie:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Obec Pochabany
Pochabany č. 24, 956 38
Mária Štrbáková, starostka obce
Prima banka Slovensko a.s.
015 184 9001/5600
00800031
2021054508
( ďalej len objednávateľ )

a
zhotoviteľom:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:

Denis Gešnábel
Denis Gešnábel
( ďalej len zhotoviteľ )
Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu zimného obdobia vykonávať pre objednávateľa:
 odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií
 posýpanie miestnych komunikácií.
Zimnú údržbu miestnych komunikácií zhotoviteľ bude vykonávať podľa poveternostných
podmienok tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií s maximálnou
vrstvou snehu 5 cm.
2. Služby uvedené v prvom odseku bude dodávateľ realizovať svojimi mechanizmami (okrem
snehovej radlice) s tým, že použitie mechanizmov a iných prostriedkov je súčasťou
dojednanej ceny.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zimnú údržbu miestnych komunikácií vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť.
Čl. II.
Cenové a platobné podmienky
1. Dohodnutá zmluvná cena za vykonanie zimnej údržby MK je stanovená na 25,00 € za 1
mH. (nie je platcom DPH). Podrobnosti o oceňovaní vykonaných prác a spôsob fakturácie
sú upravené v čl. VI.

Čl. III.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zimnú údržbu MK podľa potreby bez vyzvania.
Čl. IV.
Miesto vykonania prác
1. Miestom výkonu zimnej údržby MK je kataster obce a všetky miestne komunikácie
v správe obce ( podľa mapovej prílohy č. 1 k zmluve ).
Čl. V.
Zodpovednosť za chyby
1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody preukázateľne spôsobené na súkromnom, alebo obecnom
majetku.
2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných prác, že miestne komunikácie budú počas
dohodnutého obdobia zjazdné z dôvodu pokrývky snehu.
Čl. VI.
Platobné podmienky
1. Úhrada ceny za zimnú údržbu miestnych komunikácií bude realizovaná postupne platením
skutočne vykonaných prác v jednotlivých mesiacoch, potvrdených objednávateľom
v dokladoch o prevádzke dopravného prostriedku, alebo iného mechanizmu.
2. Faktúry bude zhotoviteľ odosielať objednávateľovi do 20 dní po uplynutí mesiaca
a objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 15 dní od prijatia každej faktúry. Zaplatenie
konečnej faktúry je podmienené riadnym vykonaním zimnej údržby miestnych
komunikácií.
Čl. VII.
Záväzky objednávateľa
1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi snehovú radlicu, ktorá je majetkom obce za účelom
vykonania zimnej údržby.
2. Posypový materiál a posypovú soľ dodá objednávateľ.
3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť cenu prác, vykonaných v období mesiaca
december 2014 a január 2015 pred uzavretím tejto zmluvy, nakoľko práce boli
zhotoviteľom vykonané, a to na základe ústnej dohody medzi zmluvnými stranami.
4. Objednávateľovi nevznikajú ďalšie iné materiálne záväzky za účelom vykonania zimnej
údržby miestnych komunikácií.
Čl. VIII.
Ostatné dojednania
O priebehu realizácie zimnej údržby MK zhotoviteľ spolu s objednávateľom sú povinní
komunikovať a podpisovať doklady do 7 pracovných dní od vykonávania prác.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju vypovedať písomnou formou. Výpovedná
doba je 3 mesiace pred začatím zimného obdobia t.j. do 31.8. daného roku.
2. Zmenu tejto zmluvy môžu vykonať obidve zmluvné strany po vzájomnej dohode písomnou
formou.
3. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane dodávateľ a jedno
objednávateľ.
V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia
Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo.
V Pochabanoch, dňa 8. januára 2015

......................................................
objednávateľ

........................................................
zhotoviteľ

