Zmluva o dielo
o dodávke dopravných služieb uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení
neskorších predpisov.

Článok l.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Veľká Lehota
Obecný úrad 52, 966 41 Veľká Lehota
V zastúpení: Marta Šmondrková, starostka obce
IČO: 00321061
DIČ: 2021111499
Bankové spojenie: VUB Nová Baňa, č.ú. 1434837953/0200
t. č.: 045/6726149, mobilný tel.: 0908158118
Dodávateľ:
Víglaský Ján
č. 485, 966 41 Veľká Lehota
IČO: 45626740
DIČ: 1083036878
Bankové spoienie: VÚB Nová Baňa, č. ú. 1983892453/0200

Článok II.
Predmet zmluvy
Objednávatel' zadáva na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky a dodávateľ sa zaväzuje
vykonávať v zimnej sezóne 2012/2013 zimnú údržbu určených MK III. triedy na území obce
Veľká Lehota vlastným traktorom s vlečenou radlicou.

Článok III.
Čas plnenia
Začiatok: dňom: 03.01.2013
Ukončenie: dňom: 31.12.2013 alebo dodatkom, podľa poveternostných podmienok a
upresnenia objednávateľom

Článok IV.
Cena
Cena za zrealizované práce je:
Pri odhŕňaní snehu 23,- €/1 hodinu, slovom dvadsaťtri eur za hodinu
Pri posýpaní MK 16,- €/1 hodinu, slovom šestnásť eur za hodinu
podľa skutočného a vzájomne odsúhlaseného výkonu dohodnutých prác.

Článok V.

Financovanie
a) Fakturácia prác bude dodávateľom vykonávaná mesačne na základe objednávateľom
odsúhlaseného objemu skutočne vykonaných prác.
b) Objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej prevzatia od dodávateľa.
Záruka: Dodávateľ preberá zodpovednosť za včasné a kvalitné vykonanie zimnej údržby na
jemu stanovenom úseku. V prípade neskorého nástupu na určený rajón, objednávateľ môže
udeliť dodávateľovi jednorázovú sankciu vo výške 30 €, slovom tridsať eur.

Článok VII.
Zhotovenie diela
Dodávatel' bude vykonávať pre objednávateľa v zimnej sezóne počas platnosti zmluvy
vlastným traktorom s vlečenou radljcou zimnú údržbu určených MK na území obce Veľká
Lehota. Na výkon prác je dodávateľ povinný nastúpiť v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu,
pokiaľ súvislá snehová vrstva presiahne hrúbku 5 cm a sneženie intenzívne pokračuje. Každý
výjazd traktorom dodávateľa na práce pre objednávateľa bude telefonicky oznámený a
odsúhlasený so starostkou obce (mobil 0908158118).
Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie BOZP a PO v rozsahu svojej činnosti. Dodávateľ
zodpovedá za prípadné škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla počas výkonu
objednávateľom objednaných prác.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny zmluvy môžu byť vykonávané výlučne písomnou formou.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného resp. Občianskeho zákonníka.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden
exemplár.

Vo Veľkej Lehote, 03.01.2013

Vo Veľkej Lehote, 03.01.2013

..........................................................
Za objednávateľa:
Marta Šmondrková, starostka obce

..........................................................
Za dodávateľa:
Ján Víglaský

