ZMLUVA O DIELO
o

vykonávaní zimnej údržbyv Obci Batizovce

Článok I.
Zm|uvné strany

Dodávatel':

Pol'nohospodárske družstvo Batizovce
DruŽstevná 24, 059 35 Batizovce
v zastúpení Marcelom Stoličným, predsedom PD
bankové spojenie: CSoB 400900322217 500
ICO: 199630

Odberatel':

Obec Batizovce

Štirrova 29, 059 35 Bďizovce
v zastúpení Ivanom Cičmancom, starostom obce
bankové spojenie: VÚB Poprad, exp. Svit, č. n.2562356210200
IČo: 00326119

Clánok II.
Predmet zmluvy
Dodávate| sa zavázuje poskytovať odberatel.ovi sluŽby pri zimnej irdrŽbe ciest v obci
Batizovce na základe poŽiadavky, t. j. odhrňovanie snehu' čistenie aposyp obecných
komunikácií'

Článok III.
Termín s|užieb - prác
Práce v zmysle bodu 2 tejto zmluvy budú poskytované počas trvania zimy s potrebou
zimnej údrŽby ciest. Čas plnenia sa upresňuje podl'a potreby a poveternostných podmienok.
Č|ánoIr IV.
prác
a ich úhrada
Cena

.

odberateť sa zavázuye zapl'ďit, centt za poskytované služby:
práca s

traktorom

práca s čelným nakladačom MERLo
nákladné alto LIAZ

24 /€ hod.
30 ,€ &od.
24 /€ hod.

Uvedené ceny sÍr s DPH.
Dodávatel' je povirrný fakturovať výkony zimnej údrŽby jedenkrát za mesiac.
K fal1úre je povinný priloŽiť'všetkydoklady súvisiace s vykonanými prácami (evídencia
dopravných výkonov, a. i.). Uhrada faktúry bude vykonaná odberatefom do 14 dní na účet
dodávatel'a.
Zmluvné strarry sa dohodli' že objednávateťje oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť
s okamžitou účinnost'ou dňom doručenia oznámenia o odstúpeníod zrrrluvy a to prípade, Že

z tejto zmluvy po dobu viac
dodávateť si nebude riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce
ako tri dni za sebou.

Č|ánok V.
zmluvY
platnosti
Doba
Zmluvy sa uzatvára na dobu určitúa to na zimnú sezónl2lll l20l2.
Č|ánok VI.
Záverečné ustanovenia
dodatkom
Zmeny te1to zmluvy sú moŽné len vzájomne potvrdeným písomným

obidvoch ZmIuVných strán.
plným vedomim
Zmluvné strany prehlasujú, Že zmluva bola uzatvorená dobrovoťne s
a nie v tiesni.

Tútozmluvymožnozrušit'lenvzájomnoudohodouzmluvnýchstrán,ktorájeplatná

len v písomnej ťorme.

Zm|wajevyhotovenáv2vyhotoveniach,pričom1obdrŽíobjednávateťa1obdrži

dodávateť.
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