Zmluva o dielo
Objednávateľ:

Obec Gerlachov
Obecný úrad, Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
IČO: 00326151
DIČ: 2021212666
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0085 0023 0001
Zastúpený: Mgr. Ján Hroboň, starosta obce

Zhotoviteľ:

WOOD VIA s.r.o.
Kukučínova 5317/7A
05801 Poprad
IČO: 50429604
DIČ: SK2120319707
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s.
IBAN: SK94 09000000005118222517
Zastúpený: Beáta Slovíková, konateľ

uzatvárajú zmluvu
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka za účelom zabezpečenia zimnej údržby
miestnych komunikácií v katastri obce Gerlachov.

Článok l
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať predmet plnenia pre
objednávateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a objednávateľ sa
za riadne vykonaný predmet plnenia zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok II
Predmet plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy zimnú údržbu
miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Gerlachov, v katastri obce Gerlachov,
svojimi strojmi vhodnými a spôsobilými na tento účel.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za kvalitne vykonané práce zaplatiť dohodnutú cenu podľa
čl. IV tejto zmluvy.
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Článok III
Doba vykonania diela
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.12.2016, s tým, že doba plnenia
predmetu zmluvy sa vzťahuje každoročne len na zimné obdobie od 1. decembra do
31. marca príslušného roka.
2. Konkrétne pracovné postupy týkajúce sa časových intervalov zimnej údržby musia
byť odsúhlasené starostom obce.

Článok IV
Cena diela
1. Za vykonané práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:
- Práca s traktorom – odhŕňanie snehu 800 eur/mesiac
Cena práce je vrátane DPH.
2.

Cena za vykonanie diela pokrýva všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním
zimnej údržby.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje mesačne uhradiť vykonané práce, ktoré budú na základe
podkladov zhotoviteľa predložené objednávateľovi a spoločne odsúhlasené.

4.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na fakturácii vykonanej zimnej údržby jedenkrát
mesačne, a to za práce vykonané k poslednému dňu v mesiaci. Podkladom pre
vyhotovenie faktúry budú príslušné podklady o výkone zhotoviteľa, potvrdené
objednávateľom, ktoré budú tvoriť prílohu faktúry.

5.

Zhotoviteľ vystaví faktúru na zaplatenie ceny v súlade s platnou legislatívou a doručí
ju objednávateľovi najneskôr 5. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca za zimnú
údržbu vykonanú v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Lehota splatnosti je 14
dní od vystavenia faktúry.

Článok lV
Všeobecné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

2.

Kvalitu vykonanej údržby posúdia spoločne zástupca objednávateľa a zhotoviteľa.

3.

Pred zimnou údržbou objednávateľ so zhotoviteľom spoločne prejdú kritické miesta
miestnych komunikácií a vyznačia ich.

4.

Túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
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5.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať, pričom výpoveď musí byť
písomná, inak je neplatná. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

6.

Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje
podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.

7.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.

8.

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy. Ak sa v priebehu prác zimnej údržby vyskytne potreba
uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy predvídať,
musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena, a to v podobe písomného dodatku zmluvy.

9.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, je prejavom ich
skutočnej vôle a neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej
obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

V Gerlachove, dňa 20.12.2016

v.r.
............................................................
Beáta Slovíková
konateľ

v.r.
...........................................................
Mgr. Ján Hroboň
starosta obce
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