ZMLUVA
o dodávke prác zimnej údržby miestnych komunikácií obce Zvolenská Slatina
uzavretá medzi
Objednávateľ: Obec Zvolenská Slatina
Adresa:
ul. SNP 370/19
IČO:
00320447
DIČ:
2021339441
telefónne číslo: 00903806029
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu:
3423 412/0200
(ďalej len objednávateľ)
a
Dodávateľ: RARIX, s.r.o.
Adresa:
Družstevná 59/4, Zvolenská Slatina
IČO:
46465260
CIČ:
2023393383
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.
Číslo účtu:
5023540627/0900
(ďalej len dodávateľ)
Čl. 1
Úvodné ustanovenie:
Objednávateľ a dodávateľ sa vzájomne dohodli, že právne vzťahy uzatvorené touto zmluvou
použijú zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Čl. 2
Predmet plnenia:
Dodávateľ sa zaväzuje previesť pre objednávateľa zimnú údržbu miestnych komunikácií obce
Zvolenská Slatina podľa pokynov pracovníka obce za cenu 25 Eur/hod bez DPH.
Čl. 3
Doba plnenia:
Dodávateľ sa zaväzuje prevádzať zimnú údržbu nepretržite počas zimnej sezóny počnúc
dňom 01.12.2015 do 31.03.2016.
Čl. 4
Podmienky:
Objednávateľ a dodávateľ sa vzájomne dohodli na bližších podmienkach poskytovania zimnej
údržby a to:
a) faktúry za zimnú údržbu budú predkladané objednávateľovi do 5-teho dňa
nasledujúceho mesiaca za predošlé obdobie so splatnosťou 15 dní
b) presné trasy miestnych komunikácii budú vyorávané na základe dohody
s pracovníkom obce.

Čl. 5
Plnenie záväzku:
Pri dodávke prác zimnej údržby sa dodávateľ zaväzuje, že v každom čase potreby zimnej
údržby nastúpi dodávateľ najneskôr do 30 minút k prevedeniu zimnej údržby bez ohľadu na
dni pracovného voľna a dni pracovného pokoja.
Čl. 6
Mechanizmy:
Na výkon zimnej údržby požaduje objednávateľ tento strojový park:
Traktor Zetor 6245

1.
2.
3.
4.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia:
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1x obdrží dodávateľ a 1x
objednávateľ.
Pokiaľ nebude dohodnuté inak v tejto zmluve, riadia sa právne pomery z nej
vyplývajúce obchodným zákonníkom.
Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené zimnou údržbou na súkromnom majetku.

Vo Zvolenskej Slatine 20.11.2015

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Ing. Mária Klimentová
starostka obce

RARIX, s.r.o.

