Zmluva o dielo č. 04/2015
„Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách
v zimných mesiacoch 2015/2016 v obci Hôrky"

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/Obchodného zákonníka medzi:
Zmluvné strany:
1.1 Objednávateľ: Obec Hôrky
Adresa:
Hôrky 111, 01004 Žilina
Zastúpený:
Erika Mojáková - starostka
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu:
2955821951/ 0200
IČO:
00321303
DIČ:
2020671895
a
1.2 Dodávateľ:
AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ
Adresa:
01004 Žilina 4
Zastúpený:
Alojz Jurčík - konateľ
Kontaktná osoba: >\\N&V>... ^ V ^ > . ^
IČO:
36376353
DIČ:
2020097244 , .
IČDPH:
Bankové spojenie: a.s. Žilina
^ ^ ^ ^ ^ ^
Číslo účtu :
živnostenský register: ^ ^ . . . . . ^ . . ^
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom ďalšom obsahu zmluvy:
ČI. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Dodávateľ vykoná pre objednávateľa práce:
- zhŕňanie snehu
- posyp komunikácií
v obci Hôrky na základe objednávky, do 2 hodín od jej nahlásenia na
čísle:
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje prácu prevziať a zaplatiť zmluvnú cenu podľa čl. II
zmluvy.
1.3 Miestom plnenia sú miestne komunikácie v správe Obce Hôrky.
CL II.
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Dohodnuté zmluvné ceny sú nasledovné:
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- cena za zhŕňanie snehu je určená dohodou v čiastke 42 € / hod. výkonu s DPH.
- cena za posyp komunikácií je určená dohodou v čiastke 42 € / hod. výkonu s DPH + cena za
posypový materiál - kamenivo 4/8 mm 14€/tona s DPH.
Dodávateľ vystaví faktúru objednávateľovi podľa objednávateľom potvrdených záznamov
o vykonaní prác dodávateľa.
2.2 O prácach a použitých materiáloch na zimnej údržbe verejných komunikácií v obci Hôrky
v rozsahu plnenia vedie dodávateľ záznamy, ktoré predkladá objednávateľovi k odsúhlaseniu.
2.3 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi fakturovať práce vždy do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia.
2.4 Faktúra musí byť doručená do miesta sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu, v opačnom prípade je objednávateľ
oprávnený takúto faktúru zhotoviteľovi vrátiť, pričom lehota na zaplatenie ceny diela začne
plynúť až odo dňa doručenia novej riadne vystavenej faktúry.
2.5 V prípade odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch a
súvisiacimi predpismi.
ČI. III.
DOBA TRVANIA DIELA

3.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j . od 01.12.2015 do 31.03.2016.
3.3 Zmluva môže byť vypovedaná pre nedodržanie rozsahu plnenia alebo podstatným
porušením dojednaných podmienok tejto zmluvy oboma účastníkmi zmluvy. Výpovedná
lehota je 1 mesiac.
ČI. IV
SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

7.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň
omeškania.
7.2 V prípade, že dielo bude vadné a zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej lehote, má
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
7.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškám s úhradou faktúry v súlade s čl. III. tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sankciu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za
každý deň omeškania z dlžnej čiastky.
Čl. V
OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy, alebo z
nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva SR.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým dohodou.
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8.3 Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach a za
dodržiavanie všeobecných záväzných právnych predpisov, týkajúcich sa ochrany životného
prostredia.
8.4 Dodávateľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov.
8.5 Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať predmet činnosti v rozsahu č 1.1 tejto
zmluvy.
ČI. IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
9.2 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou písomného
dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu
založeného touto zmluvou budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
9.4 Táto zmluva je zhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch , z ktorých objednávateľ
a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po zverejnení na webovej stránke OU Hôrky.
9.6 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej
obsahu a s podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia.
9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom jej
zverejnenia na webovej stránke mestskej časti.
9.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.
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