ZMLUVA
o dodávke prác zimnej údržby miestnych komunikácií obce Látky
uzatvorená medzi :
Objednávateľ:
Obec Látky
Štatutárny zástupca: Ľubomír Bahleda
IČO:

00316148

DIČ:

2021237108

Sídlo:

Látky č.36

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. pobočka Hriňová

Číslo účtu:

18021352/0200
(ďalej len objednávateľ)
a

Dodávateľ:

Roľnícke družstvo Látky, Látky 130

Štatutárny zástupca: Ján Pisár
IČO:

00223263

DIČ:

2020464776

Bankové spojenie:

VÚB, a.s. pobočka Hriňová

Číslo účtu:

2417352/0200
( ďalej len dodávateľ )
Čl. 1
Úvodné ustanovenie:

Objednávateľ a dodávateľ sa vzájomne dohodli, že právne vzťahy uzatvorené touto zmluvou
použijú zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Čl. 2
Predmet plnenia:
Dodávateľ sa zaväzuje previesť pre objednávateľa zimnú údržbu miestnych komunikácií obce
Látky a to:
a)

Vyorávanie - miestnych komunikácií v častiach obce Malá Látka (Belkovci ),
Čechánky (Kubišovci ), Táňovo (Orság, Plavuchovci) a Nový Svet I. a II. časť
( s výnimkou trás, ktoré patria BBRSC, závod Lučenec).

b)

Posyp

Objednávateľ sa zaväzuje, že zimnú údržbu uvedených lokalít zaplatí zmluvne dohodnutú cenu:
T 815 36,00 €/1 hod., Buldozér 60,00 €/1hod., traktor 30,00 € / 1 hod. s DPH.
Čl. 3
Doba plnenia:
Dodávateľ sa zaväzuje prevádzať zimnú údržbu nepretržite počas zimnej sezóny počnúc dňom
04.11.2013 do 15.04.2014 (v prípade sneženia sa termíny začiatku a konca zimnej údržby

na základe výzvy starostu obce môžu posunúť).
Čl. 4
Podmienky:
Objednávateľ a dodávateľ sa vzájomne dohodli na bližších podmienkach poskytovania zimnej
údržby a to:
a) Výkaz prác bude predložený na podpis starostovi obce, prípadne zástupcovi
starostu.
b) Faktúry za zimnú údržbu budú predkladané objednávateľovi do 5 - teho dňa
mesiaca za predošlé obdobie, so splatnosťou 30 dní.
c)

nasledujúceho

Okrem hlavných trás, ktoré sú uvedené v čl.2 bod a), ostatné trasy ako sú príjazdové cesty
k obytným domom, budú vyorávané len na základe objednávky starostu obce, ústneho alebo
telefonického dohovoru so starostom obce na č.t. 0903 290 900, prípadne zástupcom
starostu obce.

d) Označenie trás šírky miestnej komunikácie drevenými stĺpikmi si každý dodávateľ
vykoná vo svojom úseku sám bez nároku na finančné plnenie.
Čl. 5
Plnenie záväzku:
1. Pri dodávkach prác zimnej údržby sa dodávateľ zaväzuje, že v každom čase potreby zimnej
údržby nastúpi pracovník najneskôr do 30 minút k prevedeniu zimnej údržby
bez ohľadu na
dni pracovného voľna a dni pracovného pokoja.
2. V prípade nepretržitého sneženia zabezpečí dodávateľ zimnú údržbu do 6,00 hod.
zvereného úseku.

celého

Čl. 6
Mechanizmy:
Na výkon zimnej údržby požaduje objednávateľ tento strojový park:
1.Traktor
2.Tatra 815, buldozér len na požiadanie starostu.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia:
1. Túto zmluvu možno zmeniť, zrušiť len na základe písomného súhlasu oboch strán.
Týka sa to predovšetkým obmedzenia rozsahu prác nad rámec tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 x obdrží dodávateľ a
1x objednávateľ.
3. Pokiaľ nebude dohodnuté inak v tejto zmluve, riadia sa právne pomery z nej
vyplývajúce obchodným zákonníkom.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch zmluvných strán a započatím
plnenia zimnej údržby.
5. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené zimnou údržbou na súkromnom majetku.
6. Prílohu zmluvy tvorí kópia z katastrálnej mapy obce Látky s vyznačením vyorávaných
trás.

V Látkach, dňa 04. 11. 2013

Objednávateľ :

v.r.

Ľubomír Bahleda
starosta obce

Dodávateľ: v.r.
Ján Pisár
predseda RD Látky

