ZMLUVA O ODHŔŇANÍ SNEHU
Uzatvorená podľa $ 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi:

Objednávateľ: Obec Dolná Seč
Sídlo: Obecný úrad Dolná Seč č. 22, Dolná Seč 935 31
Zastúpený: Zdenka Furdová - starostka obce
IČO: 00306894
DIČ:2021218628
Bank. Spojenie: Primá banka Levice
Číslo účtu: SK83 5600 0000 0071 1006 6002
(ďalej len objednávateľ)
Vykonávateľ: Balya Zsolt - SHR
Sídlo: Vyšné nad Hronom č. 3,935 31 Vyšné nad Hronom
IČO: 31193463
D IČ :1020105251
Bank. spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: SK19 0900 0000 0000 2867 0436

I.

Predmet zmluvy

1. Vykonávateľ sa zaväzuje objednávateľovi odhmať sneh na miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách obce Dolná Seč a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť
vykonávateľovi za túto činnosť odplatu.
2. Odhmanie je vykonávateľ povinný začať pri dosiahnutí výšky snehu na komunikácii
5-10cm alebo do 1 hodiny od výzvy objednávateľa.

II.

Doba platnosti

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
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 dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

III.

Platobné podmienky

1.

Výška odplaty podľa skutočných výkonov je v sadzbe 30,- Eur/hod. bez DPH. Úhrada
za vykonanú prácu bude vyplatená na základe dodania záznamu o prevádzke vozidla
s vyznačeným dátumom, času začatia a ukončenia prác a celkového sumára
odpracovaných hodín za jednotlivé dni a kalendárny mesiac a z toho vychádzajúcej
predloženej faktúry.
2. Faktúra bude predložená na Obecný úrad v Dolnej Seči vždy do pätnásteho dňa
v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, so splatnosťou 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.

IV.
1.

Za kvalitu plnenia predmetnej služby zodpovedá vykonávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje
priebežne kontrolovať kvalitu plnenia predmetnej služby.
V.

1.

2.

2.

Práva a povinnosti vykonávateľa

Vykonávateľ zabezpečí, aby mechanizmy, s ktorými bude vykonávať plnenie predmetnej
služby - odhmanie snehu, boli udržiavané v dobrom technickom stave počas celej doby
plnenia predmetnej služby.
Vykonávateľ zabezpečí, aby bez súhlasu objednávateľa neboli vykonané práce, ktoré
objednávateľom neboli nariadené, alebo aby neboli vykonávateľom nariadené práce
úmyselne predlžované.
VII.

1.

Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má povinnosť vyžadovať dodržiavanie bezpečnosti práce, požiarnej
ochrany a vykonávať ich kontrolu. V prípade vzniku škody, ktorá bola spôsobená pri
plnení vyššie uvedených služieb alebo v priamej súvislosti s nimi, rieši sa zodpovednosť
a náhrada škody podľa ustanovení Zákonníka práce.

V.

1.

Prevzatie diela

Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných podmienkach:
Práce sa budú vykonávať vlastným mechanizmom vykonávateľa, radlicu na
odhmanie snehu poskytne vykonávateľ, pričom aj zodpovedá za jej stav.
V prípade kalamitnej situácie, alebo zamedzenia možnosti vykonávania prác je
vykonávateľ o tom povinný informovať objednávateľa bezodkladne
Vykonávateľ je ďalej povinný informovať objednávateľa o každom začatí
a ukončení prác formou SMS správy
Odhmanie sa bude vykonávať v celej obci Dolná Seč podľa adekvátnych
snehových podmienok a vyznačených trás.
Vykonávateľ je povinný v prípade nutnosti vykonania nevyhnutných zmien vopred
o týchto zmenách informovať objednávateľa, ktorý musí k ich realizácii dať súhlas,
v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný vykonávateľovi tieto práce uhradiť.
VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom oboch
zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke obce.
3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jeden exemplár.
4. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
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