Zmluva
O zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Trstín
Zimné obdobie 2019
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Obec Trstín, 919 05 Trstín 95
Ing. Peter Hlávek – starosta obce
00 31 31 22
20 21 175 739
VUB pobočka Smolenice
SK 43 0200 0000 0000 0852 4212

Dodávateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Poľnohospodárske podielnicke družstvo Trstín
Ing. Anna Slobodová- predseda družstva
00 596 990
20 20 391 395
SK 20 20 391 395
VUB
SK 43 0200 0000 0000 0881 5212

II.
Predmet zmluvy
2.1. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, že pre objednávateľa bude zabezpečovať
zimnú údržbu miestnych komunikácií v správe objednávateľa, a to odhŕňanie snehu v obci
Trstín podľa pokynov zástupcu obce.
Zimná údržba – odhŕňanie snehu bude dodávateľ vykonávať do 1 hodiny po telefonickom
vyzvaní objednávateľa, alebo automaticky po napadnutí 5 cm nového snehu.
Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu strojom s radlicou, ktorý je k tejto činnosti
prispôsobený. Tento stroj na odhŕňanie snehu je dodávateľ povinný si zabezpečiť na vlastné
náklady.
2.2. Čas poskytovania služby: zimná sezóna 2019
2.3. Dodávateľ je povinný bez výzvy odberateľa plniť predmet zmluvy a udržiavať
komunikácie v zjazdnom stave.
2.4. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu prevedených výkonov pri zimnej údržbe, v prípade
reklamácie prevedených prác je dodávateľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia
na odstránenie nedostatkov.
2.5. Dodávateľ zodpovedá za škody ním spôsobené na cudzom majetku počas odhŕňania
snehu.
III.
Plnenie záväzku
3.1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať zimnú údržbu miestnych komunikácií podľa
ustanovení tejto zmluvy a na základe pokynov objednávateľa.
3.2. Dodávateľ je povinný uskutočňovať zimnú údržbu s odbornou starostlivosťou a v súlade
s pokynmi objednávateľa. V prípade nevhodnosti pokynov objednávateľa týkajúcich sa
zimnej údržby, je dodávateľ povinný na nevhodnosť pokynov objednávateľa upozorniť, inak
zodpovedá za škodu, ktorá by nevhodnosťou pokynov objednávateľa vznikla.

3.3. Pri službách počas zimnej údržby sa dodávateľ zaväzuje, že v každom čase potreby
zimnej údržby nastúpi dodávateľ najneskôr do 1 hodiny k vykonaniu zimnej údržby
bez ohľadu na dni pracovného voľna a dni pracovného pokoja.
3.4. Dodávateľ zabezpečuje prioritne zimnú údržbu miestnych komunikácií podľa dôležitosti
ulíc a komunikácií určených na základe pokynov objednávateľa.
IV.
Zmluvná cena dodávky
4.1. Cena za výkon Zimnej údržba je zmluvnými stranami dohodnutá na 30 €/hod. práce +
DPH, práce nakladačom MANITOU 43€/hod. práce + DPH.
4.2. Záznamy o prevádzke vozidla – odpracované hodiny budú vzájomne odsúhlasené
zástupcami obidvoch zmluvných strán vždy po ukončení mesiaca a budú podkladom
k fakturácii.
4.3. Dodávateľ služby vyhotoví faktúru 14 dní po ukončení príslušného kalendárneho
mesiaca. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich riadneho vystavenia.
V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s termínom realizácie od 03.01.2019
do 30.4.2019.
5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
5.3. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou oboch strán, pričom vzťah ňou
založený sa končí dňom uvedeným v zmluve. Túto zmluvu je možné v dobe jej platnosti
jednostranne ukončiť okamžitým skončením a to z dôvodu, ak druhá strana hrubo poruší
niektoré z jej ustanovení, zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o okamžitom ukončení
zmluvy druhej strane.
5.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 1
vyhotovení.
5.5. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v plnom znení.
5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne,
bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok. S obsahom tejto zmluvy súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
V Trstíne, dňa 03.01.2019
Objednávateľ
Dodávateľ
_______________
Ing. Peter Hlávek
starosta obce

_____________________
Ing. Anna Slobodová
predsedníčka družstva
Ing. Marián Machala
člen predstavenstva

