ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení noviel

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Obec Ráztočno
00318469
2021162825
VÚB pobočka Prievidza
14225382/0200
Ivan Škrteľ, starosta obce

1.2.

Zhotoviteľ:

SLÁVIK – AGRO, s.r.o.
Prievidzská 1853/66
972 51 Handlová
47414162
2023857814
VÚB Handlová
2900188351/0200
Pavol Slávik, majiteľ

IČO:
DIČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

Čl. II.
Predmet dohody
2.1 Dodávateľ SLÁVIK – AGRO s.r.o., Prievidzská č. 1853/66, 972 51 Handlová sa týmto
zaväzuje vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácií (ciest) v obci Ráztočno
a v časti Remata, ktorá spočíva v odhŕňaní snehu traktorom so snežnou radlicou a posyp
s rozmetadlom posypového materiálu.

Čl. III.
Termín plnenia
3.1

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu podľa potreby denne 24 hodín
s nástupom do 1 hodiny od nahlásenia objednávateľom, v prípade potreby 30.12.2015
do 31.12.2016.

Čl. VI.
Cena práce
4.1

Zmluvné strany sa dobrovoľne dohodli na cene práce podľa zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v platnom znení nasledovne :
Práca s traktorom odhŕňanie alebo posyp v čase od 6,00 do 22,00 - 28,00 Eur/mth.
Práca s traktorom odhŕňanie alebo posyp v čase od 22,00 do 6,00 – 38,00 Eur/mth.
Práca s traktorom odhŕňanie alebo posyp v nedeľu a sviatočné dni v čase od 6,00
do 22,00 – 38,00 Eur/mth a v čase od 22,00 do 6,00 - 45,00 Eur/mth.
Pohotovostný príplatok za 24 hodinovú pohotovosť s nástupom do 1 hodiny za
mesiac 100Eur/1ks.
Cena prác je bez DPH, dodávateľ nie je platcom DPH.

Čl. V.
Ďalšie podmienky plnenia
5.1

Dodávateľ služieb prehlasuje, že je technicky vybavený a oprávnený vykonávať práce
v dohodnutom množstve a v požadovanej kvalite.

5.2

Posypový materiál a jeho uskladnenie zabezpečí objednávateľ.

5.3

Objednávateľ bude oboznámený s menami, adresami a telefónnymi číslami
službukonajúcich pracovníkov, ktorí budú riadne oboznámení so všetkými
povinnosťami vyplývajúcimi s obsahu tejto zmluvy. Títo sa budú riadiť podľa výkonu
prác pokynmi povereného pracovníka obecného úradu, ktorý je oprávnený po
vykonaní prác potvrdiť pracovný záznam o čase práce a množstva spotrebovaného
posypového materiálu.
Dodávateľ služieb má právo odmietnuť vykonanie zimnej údržby na miestach, kde by
mohlo dôjsť k poškodeniu majetku občanov obce. Pokiaľ bude objednávateľ služby aj
napriek hroziacemu riziku škody na majetku občanov trvať na jej vykonaní, dodávateľ
je povinný službu vykonať, ale v tom prípade za všetky vzniknuté nesie zodpovednosť
objednávateľ služby.

5.4

Čl. VI.
Záverečné ujednania
6.1

Právne vzťahy týkajúce sa tejto zmluvy sa riadia Občianskym zákonníkom č. 40/1964
Zb.z. v znení zmien a noviel.

6.2

Pokiaľ by v dôsledku zmeny slovenských právnych predpisov niektoré ustanovenia
tejto zmluvy bolo vyhlásené za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť

ostatných ustanovení tejto zmluvy. Vzniknutá medzera sa doplní v súlade so zmyslom
a účelom tejto zmluvy tak, aby zodpovedala platným slovenským právnym predpisom.
6.3

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov
oboch zmluvných strán.

6.4

Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné robiť iba písomne, dohodou oboch
zmluvných strán. Prípadné dodatky budú priebežne číslované.

6.5

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami s
s účinnosťou podľa bodu 3.1 článku III. tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná
strana dostane po jednom vyhotovení.

6.6
6.7

Zmluva bola oboma stranami odsúhlasená a na znak slobodnej vôle vlastnoručne
Podpísaná.

V Ráztočne, dňa 30.12.2015

............................................................
Ivan ŠKRTEĽ
starosta obce

..................................................................
Pavol SLÁVIK
majiteľ

