Zmluva
o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
„ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
V OBCI NIŽNÝ KLÁTOV 2012-2013“
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ :

Obec Nižný Klátov
ul. Hlavná 1
044 12 Nižný Klátov

v zastúpení :

Ing. Mgr. Marcela Jokeľová
starostka obce

IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :

00324 507
2021244896
VÚB a.s. Košice - centrum
4721-542/0200
055/729 6033

Zhotoviteľ :

Miroslav Mikloda – ESOX
Rovníkova č. 8
040 12 Košice – Nad Jazerom

V zastúpení:

Miroslav Mikloda
Majiteľ spoločnosti

IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

401 862 02
1020644669
Všeobecná úverová banka, a.s.
1647145256/0200

Oprávnenie k podnikaniu :

Živnostenský list sp.č. Žo-C-2002/02729-00002/KOA
Živnostenský register č. 805/2648
Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1.
2.

Predmetom zmluvy je vykonávanie zimnej údržby zhotoviteľom pre objednávateľa
na komunikáciách a s označením názvu ulíc v poradí dôležitosti , špecifikovaných
v prílohe č.1.
Účelom zmluvy je zabezpečovať zhotoviteľom pre objednávateľa zjazdnosť a schodnosť
miestnych komunikácií /príloha č.1/ .

Čl. III.
ROZSAH A OBSAH PLNENIA
1.
2.
3.

Rozsah plnenia tejto zmluvy podľa čl. II. bude zo strany objednávateľa vyšpecifikovaná
a určená pôsobnosť zhotoviteľa.
Obsahom tejto zmluvy je realizácia prác podľa čl. II.
Zhotoviteľ prehlasuje, že zrealizuje práce aj mimo predmetu tejto zmluvy, ak tieto budú
vynútené a podmienené splnením predmetu a obsahu tejto zmluvy, uvedených v čl. II.
so súhlasom správcu komunikácií a dotknutého príslušenstva.
Čl. IV.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1.
2.

Zhotoviteľ splní predmet zmluvy podľa čl. II., ak zrealizuje zadaný obsah objednávateľa
v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite a termíne.
Údržba havarijných stavov komunikácií a príslušenstva sa bude vykonávať na základe
hlásenia správcu.
Čl. V.
LEHOTY PLNENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zhotoviteľ splní predmet zmluvy v plnom rozsahu, ak realizuje obsah prác zadaný
objednávateľom v plnom rozsahu a včas.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výkon prác nastúpi najneskôr do 2 hodín od nahlásenia
objednávateľom.
Zhotoviteľ bude výkon prác v mimoriadnych podmienkach vykonávať len na základe
pokynov povereného zamestnanca objednávateľa.
Výkony prác budú zhotoviteľom odovzdávané a potvrdzované objednávateľovi , ktorý
má právo spätnej a námatkovej kontroly. Záznam realizovaných prác s uvedením
popisu prác a uvedeného času /začiatok a koniec/ bude objednávateľovi k dispozícii.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy vlastnými mechanizmami, vlastnými
zamestnancami.
Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pokyny povereného zamestnanca objednávateľa
v súvislosti s výkonom zimnej údržby.
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi začiatok prác na tel.č.: 0905 515 288,055/685 34 87
Čl. VI.
CENA PREDMETU PLNENIA

1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo tak: cena sa stanovuje pre každý výkon
predmetu zmluvy v hodinovej sadzbe, t.j. 22,00 € bez DPH/1 hod.
Zmluvné strany sa dohodli na výške úhrady za výkony.

2.

Zmluvné strany sa dohodli na cene v prípade snehovej kalamity za dielo tak:
- Zetor 7045 s radlicou na odhrňanie
cena 22,00 €/ 1 hod bez DPH
- Zetor 40 na posyp komunikácie
cena 22,00 €/ 1 hod bez DPH
Zmluvné strany sa dohodli na výške úhrady za výkony.

Čl. VII.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTUROVANIE, ZMLUVNÝ ÚROK
1.
2.
3.

Zhotoviteľ zrealizované výkony pri plnení predmetu tejto zmluvy bude po vzájomnom
odsúhlasení súpisu prevedených prác t.j. / tlačivo pracovného režimu/ fakturovať
objednávateľovi 1x mesačne.
Faktúra podľa čl. VII. bod 1. je splatná do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry
objednávateľovi.
V prípade, ak objednávateľ nezaplatí fakturovanú čiastku včas, je povinný uhradiť
zhotoviteľovi 0,05% úrok z omeškania z dlžnej sumy.
Čl. VIII.
TERMÍN PLNENIA ZMLUVY

1.

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 15.11.2012 do 30.04.2013 .
Čl. IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví, majetku a životnom prostredí, ktorá bude
Spôsobená tretím osobám alebo objednávateľovi činnosťou dodávateľa pri plnení
predmetu tejto zmluvy v zmysle čl. II, III, IV, V.
Čl. X.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Platnosť zmluvy sa končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.
Platnosť zmluvy je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.
Objednávateľ môže s okamžitou platnosťou od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ neplní
dohodnuté zmluvné podmienky.
Zhotoviteľ môže s okamžitou platnosťou od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ neuhradí
cenu plnenia v stanovenej lehote.
Akékoľvek zmeny, resp. doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne a so
súhlasom oboch zmluvných strán.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 1 exempláre.
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle
§ 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v z. n. p., t. j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na
webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára (v súlade s § 5a ods. 5
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n.p.)

Nižný Klátov dňa 15.11.2012
Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 15.11.2012

....................................................
Zhotoviteľ

..........................................................
Objednávateľ

Príloha č. 1
k Zmluve o dielo

Názov ulíc podľa dôležitosti (miestne komunikácie) :
• ul. Hlavná
• ul. Tichá
• ul. Čaksová - k mostu
• ul. Cintorínska – / po p. V.Stoklasa, Tomčáni-Hovanec/
• ul. Stará košická - / p. Lacher, až po Ing. Fedora /
• ul. Záhradná
• odstavné plochy /parkovacie/ - pri kostole 1x, pri cintoríne 2x, na ul. Čaksovej
a pri miestnom parku
- okrem časti ciest, ktoré sú v Správe SSC Košice.

