ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v súlade so znením §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:
Objednávateľ: Obec Dražkovce
Obecný úrad 45, 038 02 Dražkovce
- zastúpenie
: Eva Gáborová – starostka obce
- bank. spoj.
: VUB a.s. Martin
- číslo účtu
: 2692640357/0200
- IBAN
: SK 89 0200 0000 0026 9264 0357
- IČO
: 00316628
- IČ DPH
: SK 2020594697
a
Zhotoviteľ : Builders, s.r.o.
Dražkovce 63, 038 02 Dražkovce
- zastúpenie : Richard Bauer
- IČO
: 44071043
- DIČ
: 2022580263
- IČ DPH
: SK 2022580263

čl. I
Predmet zmluvy a miesto plnenia
1.1. Predmetom zmluvy sú výkony realizované zhotoviteľom a pracovnými
mechanizmami zhotoviteľa v prospech objednávateľa, pri zabezpečovaní
zimnej údržby ciest, o zjazdnosť ktorých sa stará objednávateľ podľa potrieb
a telefonických pokynov objednávateľa.
Pod pojmom zimná údržba sa myslí komplexný výkon zimnej údržby:
pluhovanie a posyp.
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednané dielo dodať riadne, včas a v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodané dielo prevziať a za dielo zaplatiť
v súlade s podmienkami upravenými v tejto zmluve.

čl. II
Čas plnenia .
2.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od vyhlásenia zimnej údržby
Obcou Dražkovce v roku 2019 do jej zrušenia v roku 2020.
2.2. Zhotoviteľ zabezpečuje objednané výkony v prospech objednávateľa na tel.
zavolanie, č. t. 0918 / 689 848
2.3. Zhotoviteľ zabezpečí nástup na výkon zimnej údržby :
- max. do 1,00 hod. od vyzvania

čl. III
Cena za dielo
3.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zúčastnených strán v súlade so znením
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vo výške 40 eur/hod + DPH za odhŕňanie
a cena za posyp zmesou je 140 eur / tonu + DPH.

čl. IV
Fakturácia
4.1. Zhotoviteľ bude práce vykonávať podľa potreby, bez objednávky a vyhotoví
faktúru 1x mesačne za skutočne odvedenú prácu ( za odhŕňanie v hodinách a za
posyp v tonách).
4.2. Skutočne vykonané práce v hodinách a minutá posypová zmes v tonách budú
odsúhlasené starostkou obce.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje na základe vyhotovených faktúr zhotoviteľom ,
vykonávať úhrady v súlade s dobou splatnosti.

čl. V
Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami
zúčastnených strán.
5.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá
zo zúčastnených strán.
5.3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami.
5.4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
5.5. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti
s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou
s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej

strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná
strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo,
v ktorý márne uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si
zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na
zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom
pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“
alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania
prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri
identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy, ibaže
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého
pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností;
v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
5.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé svojimi úkonmi nadobúdať práva
a zaväzovať sa, že podpisujúce osoby sú oprávnené za ne konať, že zmluvu
uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ňou,
ich zmluvná voľnosť nie je v žiadnom smere obmedzená a na znak súhlasnej
vôle túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Dražkovciach dňa 19.11.2019

V Dražkovciach dňa 19.11.2019

Objednávateľ : OÚ Dražkovce

Zhotoviteľ : Richard Bauer – Builders

-----------------------------------------------Eva Gáborová , starostka obce

--------------------------------------------Richard Bauer - Builders

