Zmluva o dielo
Objednávateľ : OBEC GERLACHOV
Obecný úrad, 059 42 Gerlachov
Hlavná 110
IČO : 00326151
DIČ : 2001212666
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx
Zastúpený: Ing. Michal Ryša, starosta obce
Zhotoviteľ :
MILAN BUJNOVSKÝ GERLACHOV č. 211
Gerlachov 211 , 059 42 Gerlachov
IČO: 43 287 573
DIČ: 103 108 9158
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxx Poštová banka
Registrácia: č. OŽP-1/2006/07573-2/CR1
č. živnostenského registra 740-18496
Zastúpený: Milan Bujnovský, živnostník
uzatvárajú

zmluvu

v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ohľadom zabezpečovania zimnej údržby
miestnych komunikácií v katastri obce Gerlachov.
Článok I
Predmet diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií vo
vlastníctve obce Gerlachov, v katastri obce Gerlachov, svojimi strojmi vhodnými na
tento účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za kvalitne vykonané práce zaplatiť.
Článok II
Doba vykonania diela
1. Táto zmluva sa uzatvára od 01. 11. 2011 do 01. 05. 2012
2. Konkrétne pracovné postupy týkajúce sa časových intervaloch zimnej údržby musia
byť odsúhlasené starostom obce.
Článok III
Cena diela
1. Za vykonané práce zaplatí objednávateľ čiastku pozostávajúcu zo súčinu počtu hodín
z údržby miestnych komunikácií a hodinovej sadzby, ktorá činí 23,23 eura/hod.
2. Objednávateľ sa zaväzuje mesačne uhradiť vykonané práce , ktoré budú na základe
podkladov zhotoviteľa predložené objednávateľovi a spoločne odsúhlasené.
Článok IV
Všeobecné ustanovenia
1. Kvalitu vykonanej údržby posúdia spoločne zástupca objednávateľa a zhotoviteľa.
2. Pred zimnou údržbou spoločne prejdú kritické miesta miestnych komunikácií
a vyznačia ich.

3. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote.
4. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje
podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží
dve vyhotovenia.
6. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. ak sa v priebehu vykonávania prác zimnej
údržby vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať ,
musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena a to v podobe dodatku tejto zmluvy.

Gerlachov 27. 10. 2011

..............................................
objednávateľ

..........................................
zhotoviteľ

