
                                                ZMLUVA    
   o výpomoci dopravnými prostriedkami a pracovnými silami pri zimnej
                         údržbe miestnych komunikácií uzavretá medzi:

1. Obec Zemiansky Vrbovok
   
    v zastúpení: RNDr. Jana Horečná Budinská
    Bankové spojenie: VÚB Banka
    IBAN:SK72 0200 0000 0000 1712 0412
    IČO:  00648825

                                                                     a

2. Roľnícke družstvo Bzovík  – poskytovateľ
    962 41 Bzovík
    v zastúpení: Ing. Juraj Petruš  - predseda predstavenstva
                        Mgr. Marek Vízy - podpredseda predstavenstva
    Bankové spojenie: OTP
    Číslo účtu: SK 76 5200 0000 0000 0839 8500
    IČO: 00 209 643
    IČ DPH : SK2020473961

                                                                          I.
   Zmluvné strany sa dohodli na odplatnom poskytovaní motorových vozidiel (traktorov)
 a pracovníkov pri konkrétnom udržiavaní miestnych komunikácií počas dohodnutého obdobia.

                                                                          II.
   Zmluvné strany sa dohodli, že Roľnícke družstvo Bzovík zabezpečí v čase platnosti tejto zmluvy 
mechanizmy a pracovníkov, ktorí budú vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií
podľa pokynov starostu obce Zemiansky Vrbovok, alebo ním poverenej osoby.

               III.
   Poskytovateľ sa zaväzuje pristaviť mechanizmy, ktoré sú predmetom zmluvy, na výzvu 
objednávateľa v riadnom technickom stave. Náhradu mechanizmov v prípade poruchy počas zimnej
údržby poskytovateľ zabezpečí do 4. hodín od jej vzniku.

   IV.
   Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií presne podľa pokynov
starostu obce Zemiansky Vrbovok, alebo ním poverenej osoby, a to aj vo sviatok a v deň 
pracovného pokoja.
Kontakt na poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie prác :
Peter Molnár tel. 0903 551815

    V.
   Poskytovateľ aj objednávateľ je povinný jednotlivé pracovné výkony riadne evidovať. Záznam
 o prevádzke motorového vozidla musí byť po skončení výkonu podpísaný starostom obce.

    VI.   
Výkon práce bude začatý najneskôr do 4. hodín od požiadania a ukončený požadovaný výkon do 
24. hodín od začatia prác. V prípade kalamitnej situácie môže poskytovateľ, po dohode s 



objednávateľom, poskytnúť aj iné mechanizmy na odstránenie spomínaného stavu.

               VII.
Táto zmluva sa dojednáva na dobu od 1.12.2020 do 30.04.2021, pričom poskytovateľ
sa zaväzuje akceptovať v plnom rozsahu tieto požiadavky. V prípade neplnenia si povinností
zo strany poskytovateľa si objednávateľ vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy.

                                                                          VIII.
Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za jednotlivé poskytnuté služby je nasledovná:
 
Paušálna mesačná odplata: 150,00 eur/mesiac (platí na mesiace december až február; v marci sa 
zimná údržba rieši formou výjazdov na základe objednávky).
Paušálna mesačná odplata zahŕňa: kontrolné výjazdy (monitoring), pohotovosť strojov a 
zamestnancov, ručenie za vykonané práce.

Odmena za poskytnuté služby vykonané nad rámec paušálnej odplaty je nasledovná:
- za strojové odhŕňanie snehu traktory – 30,00 €/hod. výkonu práce  + DPH
- práca  nakladačom  - 40,00 €/hod. výkonu práce + DPH

V prípade použitia iných mechanizmov ako sú uvedené v tejto zmluve budú práce účtované
podľa bežného cenníka služieb, ktoré poskytuje Roľnícke družstvo Bzovík.

       IX.
   
Objednávateľ uhradí dlžnú čiastku do 14 dní od vystavenia faktúry, v prípade omeškania bude 
účtovaný poplatok vo výške 0,05% za každý deň.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý 
poskytovateľ.
Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so znením tejto zmluvy a že táto bola spísaná na základe ich 
slobodnej vôle.
Vzťahy neuvedené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

   Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom uvedeným v tejto zmluve.

V Bzovíku
Dňa: 27. 11. 2020

      …...................................................                                   …......................................................
                    poskytovateľ                      objednávateľ

RNDr. Jana Horečná Budinská
     starostka


