ZMLUVA  O ZIMNEJ  ÚDRŽBE  CIEST
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
Zmluvné strany


Objednávateľ:		Obec Poruba
Sídlo organizácie:	Poruba č.95, 972 11
Zastúpená:		Ing. Helena Čavojská- starostka obce

Bankové spojenie:	Prima banka Prievidza
Číslo účtu:		9000203001/5600 
IČO:			00318426
DIČ:			2021162792
IČpDPH:		nie je platiteľ DPH
Tel.:			046/5482218
                                   /ďalej len objednávateľ/

Dodávateľ:		Igor Vážan
ČSĽA 148/21, 972 17 Kanianka
Bankové spojenie:	Tatra banka
Číslo účtu:		2621848572/1100 
IČO:			40651622
DIČ:			1030274817
                                   /ďalej len dodávateľ/



Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa zimnú údržbu ciest  / ďalej ZÚC/  na miestnych komunikáciach v časti obce Poruba, v úseku od obchodu Jednota  po „Horný koniec Poruby“ vrátane bočných uličiek pre obdobie 2011/2012 a záväzok objednávateľa za ZÚC uhradiť dohodnutú cenu.




Článok III.
Zmluvná cena

3.1 	Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
a/ posyp inertným posypovým materiálom	20€/ 1 hod.
b/pluhovanie					20€/ 1 hod.


Článok IV.
Termín a zabezpečenie ZÚC

4.1	Jedná o zabezpečenie ZÚC od 10.12.2011 do 31.03.2012. Samotná údržba bude zabezpečovaná na základe telefonickej objednávky zástupcu objednávateľa. 

Článok V.
Odplata za plnenie

5.1	Podkladom pre stanovenie ceny budú denné záznamy, na ktorý sú skutočné výkony za vykonanú ZÚC.
5.2	Fakturácia bude vykonaná na konci sezóny do 10 kalendárnych dní po úplnom ukončení ZÚC podľa počasia . 
5.3	Faktúra bude splatná do 30 dní od doručenia, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.
5.4	V prípade nedodržania termínu úhrady, objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.5	Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvnú strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod. 
5.6	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania požadovaného výkonu v termíne , t.j. v prípade sa omeškania a to v prípade opakujúcej sa ďalšej požadovanej služby.
5.7	Odstúpenie od zmluvy je možné len v prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od tejto zmluvy odstúpi.


Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1	Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6.2	Objednávateľ presne ukáže úseky miestnych komunikácií, na ktorých si požaduje zabezpečovať zimnú údržbu.
6.3	Pri vykonávaní prác bude dodávateľ dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
6.4	Zmluva sa vyhotovuje v 2  vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane po 1 vyhotovení.
6.5	Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe písomnej dohody zmluvných strán a to formou písomného dodatku.
6.6	Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne.
6.7	Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu  obidvoma zmluvnými stranami, pričom jej zmluva je podmienená zverejnením.

V Porube, dňa 04.12.2011

Objednávateľ:							dodávateľ:
Ing. Helena Čavojská v.r.					Peter Vážan
Starostka obce 
 






