Zmluva o dielo 1/2020
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva")
Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Mirkovce
Mirkovce 65
082 06 Žehňa
Zastúpený: Mgr. Marián Engel, starosta obce
IČO: 00327484
DIČ: 2021225613
Číslo účtu: SK41 5600 0000 0088 1940 9003

Dodávateľ:

DESPAN, S. r. o.
Mirkovce 128
082 06 Žehňa
Zastúpený: Ľubomír Pancurák
IČO: 36515141
Číslo účtu: SK29 0200 0000 0021 5356 9854

Článok II.
Predmet plnenia zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb obci Mirkovce s použitím špeciálnej
techniky a náradia zo strany dodávateľa. Poskytovateľ /dodávateľ/ sa zaväzuje poskytnúť
objednávateľovi služby podľa jeho požiadaviek.
Bližšia špecifikácia služieb: odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych
komunikáciách v zimnom období v roku 2020.
- zimná údržba bude vykonávaná strojom,
- zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce na
určenom mieste do 30 minút, v prípade napadnutia nového snehu nad 10 cm bez výzvy starostu
obce,
- zimnú údržbu je potrebné vykonať v raňajších hodinách najneskôr do 06.00 hod., prípadne
podľa aktuálnej situácie,
- v prípade napadnutia väčšieho množstva snehu - kalamity, ak vykonávateľ vlastnými
prostriedkami nieje schopný zabezpečiť prejazdnosť miestnych komunikácií je povinný sám si
zabezpečiť ďalšie stroje a mechanizmy potrebné na odpratanie snehu a sprejazdnenie
komunikácií,
- o začiatku i skončeniu výkonu zimnej údržby je vykonávateľ povinný viesť si evidenciu, tak
isto je povinný začiatok i skončenie zimnej údržby telefonicky nahlásiť starostovi obce,
prípadne ním poverenej osobe, ktorá o výkone zimnej údržby bude viesť kontrolnú evidenciu.

Článok III.
Cas a miesto plnenia
v

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa článku II tejto zmluvy obci Mirkovce v termíne
od 01. januára 2020 - 31. decembra 2020 podľa dohody so starostom obce.

Článok IV.
Cena
Cena služieb:
Odhŕňanie snehu John Deer 6520
Posyp komunikácie ZETOR 7245
Posyp komunikácie s materiálom
Odhŕňanie snehu strojom UNC 060
Odvoz a upratanie snehu strojom UNC 060

1 hod/30 €
1 hod/3 0€ bez posýpacieho materiálu
1 hod/30 € + cena za kg posýpacieho materiálu
1 hod/30 €
1 hod/30 €

Celková cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán.
v

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ je povinný:
Poskytnúť služby na základe požiadavky objednávateľa.
Objednávateľ je povinný:
Uhradiť do 30 dní po vystavení faktúry cenu práce za vykonanú službu na účet
dodávateľa
Objednávateľ má právo:
Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby zo
strany dodávateľa

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami
Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Zb.
o slobodnom prístupe k informáciám na webovom sídle objednávateľa.
Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom
ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni alebo za inak nevýhodných podmienok
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu.

V Mirkovciach dňa 28.12.2019

Mgr.
starosta obce
/objednávateľ/

Ľubomír Paniurák
/dodávateľ/
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