Zmluva o zabezpečení zimnej údržby- odhŕňanie snehu
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
medzi
Objednávateľom: Obecný Úrad Adamovské Kochanovce
Sídlo:
Adamovské Kochanovce 268
Melčice Lieskové
913 05
Zastúpený:
Ing. Michal Križan, starosta
a
Vykonávateľom:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Konajúci:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN
SWIFT:

Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná - Velčice
Chocholná – Velčice 913 04
00 206 938
SK2020383299
v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka č.: 77/R
Bc. Emil Macho, predseda družstva
Ing. Peter Marko, prokurista
Tatra banka, a.s.
2925123722/1100
SK46 1100 0000 0029 2512 3722
TATRSKBX

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vlastným mechanizmom objednávateľovi odhŕňať sneh na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Adamovské Kochanovce
a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi za túto činnosť odmenu. Zoznam
dotknutých miestnych komunikácií a verejných priestranstiev tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy
2. Odhŕňanie je vykonávateľ povinný začať pri dosiahnutí snehu na komunikácií 15 cm
alebo do 1 hod. od telefonickej výzvy objednávateľa. Práce je vykonávateľ povinný
ukončiť do 24 hodín od začatia.
3. Vykonávateľ je povinný informovať objednávateľa o každom začatí a ukončení prác
formou SMS správy alebo telefonicky na č. MT: 0904 396 201
4. Po odhrnutí snehu, v ten ktorý kalendárny deň, v zmysle čl. I. tejto bod 1. tejto Zmluvy,
predloží vykonávateľ „Príkaz na prácu a výkaz práce“ (s vyznačeným dátumom, času
začatia a ukončenia prác a celkového sumára odpracovaných hodín) a objednávateľ
potvrdí vykonanie prác prostredníctvom starostu/ky. Tento rozpis s potvrdením bude
súčasťou faktúry ako jej príloha.

Článok II.
Doba platnosti
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.12.2020 do 31.03.2021.
2. Túto zmluvu možno ukončiť na základe dohody zmluvných strán.
3. Každá zo zmluvných strán má právo zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu formou
písomnej výpovede. Výpovedná lehota je 1- mesačná a plynie od prvého mesiaca
nasledujúceho po doručené výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za výkon zimnej údržby je 30,-€/ 1 hod. bez DPH.
2. Úhrada za vykonané práce za predošlý mesiac bude vyplatená na základe dodania
záznamu o prevádzke vozidla s vyznačením dátumom, času začatia a ukončenia prác
a celkového sumára odpracovaných hodín za jednotlivé dni a kalendárny mesiac
a z toho vychádzajúcej faktúry. Vykonávateľ bude fakturovať výkon zimnej údržby
faktúrou, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
3. Splatnosť faktúry je stanovená na 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom.
4. V prípade nedodržania termínu výkonu zimnej údržby podľa článku 2, bodu 2 tejto
zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy
fakturovanej na deň, v ktorom nebol dodržaný termín výkonu zimnej údržby.
5. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ
vykonávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom oboch
zmluvných strán.
• Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle www.adamovskekochanovce.sk
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve
vykonávateľ.
2. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.

V Adamovských Kochanovciach

............................................
Ing. Michal Križan, starosta

v Trnave dňa

.................................................
Bc.Emil Macho, predseda

............................................
Ing. Peter Marko, prokurista

Príloha č. 1
Zoznam miestnych komunikácií a verejných priestranstiev určených pre zimnú údržbu:

