O ZABEZPEČOVANi

ZMLUVA
ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCii

uzavretá podla § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednävater:

Obec Kúty
Nám. Radlinského 981,90801 Kúty
ICO: OO309 672
zast.: Ing. Branislav Vávra, starosta obce
(ďalej len "objednávater)

Posky1ovater:

Poľnohospodárske družstvo Kúty
Hollého 406, 908 01 Kúty
ICO: OO614106
zast.: Ing. Peter Kiripolský, predseda predstavenstva
(ďalej len "poskytovateľ')
II.
PR.EDMET PLNENIA

1. Objednávater je podta výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Trnave, odd: Dr, vl. č.
148rr oprávnený na poskytovanie služieb pornohospodárskymi mechanizmami.
2.

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že poskytovater bude pre objednávateľa
zabezpečoval' zimnú údržbu miestnych komunikácii počas zimného obdobia 2011/2012.

3.

Poskytovater sa zavazuje zabezpečovať zimnú údržbu povrchu vozovky miestnych
komunikácii samostatne, prlp. na základe osobnej alebo telefonickej požiadavky kontaktných
osOb objednávateľa v závislosti od poveternostných podmienok.

4. Predmetom plnenia nie je zabezpečovanie zimnej údržby chodnlkov pri miestnych
komunikáciách a iných verejných priestranstiev.
5. Objednávater sa zaväzuje za riadne poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú odplatu.
III.
ČAS A MIESTO PLNENIA
1.

Poskytovateľ a objednávater sa dohodli, že poskytovateľ bude zabezpečovať zimnú údržbu od
06.12.2011 do 31.03.2012.

2.

Miestom plnenia podla tejto zmluvy je výlučne obec Kúty.
IV.
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za poskytnutie služby podta článku II tejto zmluvy bude určená na základe skutočného
rozsahu vykonaných prác a bude uhradená na základe faktúry vystavenej poskytovaterom,
s lehotou splatnosti 15 dni.
2. Objednávater sa zavazuje uhradiť faktúrovanú sumu v lehote splatnosti bezhotovostným
prevodom na účet poskytovatera.

V.
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A OBJEDNAVATEĽA
1. Poskytova te! je povinný vykonávať zimnú údržbu riadne a včas. s odbornou slarostlivosťou a
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismI.
2. Poskytovateľ bude vykonávať zimnú údržbu v rozsahu: odstraňovanie snehu a radu aposyp
vhodným posypovým materiálom.
3. Objednávater sa zaväzule s poskytovaterom spolupracovať a poskytovať mu pri plneni
predmetu zmluvy súčinnosť, vrálane súčinnosti zamestnancov objednávateľa.
4. Objednávater sa zaväzuie zabezpečiť pre poskytovateľa dostatočné množstvo posypového
materiálu a uskladniť ho tak, aby bol prístupný zamestnancom poskytovateta na zbernom
dvore obecného úradu.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonnika Č. 51311991 Zb. v zneni neskoršich predpisova
ustanoveniami ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podplsania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
3. Zmluvu je možné meniť, doplňet' alebo zrušiť len plsomnou formou, a to dodatkom k tejto
zmluve.
4. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrži
po jednom vyhotovenI.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečllali a jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju
podpisujú.
V Kútoch dňa 06.12.2011

za objednávateľa:
I

Za poskytovateľa:
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Pofnohospodél'1lke drubtvo
Hollého 406, 908 01 Kúty
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Ing. Branislav Vávra \
starosta obce
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