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Zmluva o znbapcčcní zimnej indri ) cestných knmunikác

v Aprive obce \

k ú. abce

Pzrlizánska lĺupřx
uwworená podľa š 26! ods 2 5

5%

269 045,2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchudnéhu zákonníku \; mcm'
neskorších prcdpism

Objednávateľ:
Obec Panim' ska

Názov:

r

pča

032 15 Partizánska Ľupča 417

lu.

cunL slalnsmm (»th

Znslúpcnn:

Bc. Ladislavom Ba

1m:

00315656

Bankové spojenia:

anu Banka Skwenbku, a.s

IBAN

SK72 5600 0000 0016 0757 3002

pubnčka Liplovský Mxkuláš

Dodávnleľ:
Náš/uv:

Juraj Kyse1.F0 , 7 'noslník

Sídlo

Vaxm Šrobára 1524/5. 034 01 Ružomberok

IČO:

3 5052554

DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojení:.
IBAN:

1.

Predmet Zmluvy

!. Zmluvné strany sa dnhndln že dodávaicl' bude zabezpeóoval' zimnú údržbu ačislenie

oeslných komunikácii vspráve obce vobti Panizánska Ľupča amicslne) čull Magurka
podľa pokynov objednávalcľa.
z. zimnou údržbou nbce sa pre účely lejm [mluwy rozumie najmä.

, traktorom s pluhom.

a.

ndhŕňame snehu ?. miestnych komunikácií. a tu mechanicky

b.

posypanie komunikácií incrmým malcriálom mechanicky tak, aby bola ubezpečená
ich bezpečná schodnosf

c.

&

Zjazdnosť.

včasný ;: opemlívny zásah v prípade náhleho zhnršemn masu.

Uvedené sluzby nude dodáwle] realizoval"

S\L

nn mechanizmami

som

ze použllic

mechanizmov a mých proslriedkcv le súčasl'uu uz dohodmllcj cen) za predmel rejlo zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje poerupovul' vzmyslc určtnych priolíl Vprípadc dlholrumueelro
sneženm

budú

price

uskulučňmané

pnelreznulpodl'a

podmienok

uprcsnených

objednnvmol'oml.
objednávateľ
&

„\a

zaväzuje

knnlroloval'

prlebch vykullávzmých

prác

\'scmnosll

dodávatel'um n písomne upu/nrňoval' nu Llslsnč nedoslalky er závady
z. Čas plneni:

Dodávateľlc pcvmny' zabezpečoval" práce Zimnej udrzby najmä \ období od 14.12.2019 do
31.03.2011
tu

Zimnú údržbu bude dodávateľ vykondvnr samoslulne Zmluvné slrauy sa dohodli, če
dodávateľ je vždy povinny mě'df výkon prác zimnej údržby do 1,5 hodiny od vyvvanin
ubjadnávalcľum:
pn nasncžcnl' min. 5 cm wslvy snehu n nredpoklade ďalšieho suezenla.
o. operalívnc . pri prudkom odmäku snehu. pri kruinm sa rvori kašovlw vrslvu snehu

&.

\vnrmca prekdzlru pre movorove' volidln;
€

na vyzvnnie ohjednávaleľa poeyp rnerlny'm maleriálom

Časový interval odhŕřianla snehu sa môže prodízir zdôvadu vyššej mimi (napríklad
dlhodobé n\enzivnc sneženie)
3. noha platnosti zmluvy

Táto Zmluvu sa umrvnrz nn dobu ureiui a (o počnúc dňom u/nvrclla zmluvy o jej

nerqlncnia do 31.3.1010.
Každá zmluvná slrana Je oprávnená vypovedar lúm zmluvu. a lu aj bez udania dovodu v ls
byť písomná a doručená druhej mluvnej swans.
dňnvej výpovednel Iehole. vypoved „.
—i

Výpovedná doba začne plynuv prvym dňom mesinez nasledujúcšm po mesrnei. v klomm
bola vypoved druhej zmluvnej sum-ic doručená.
Každá zo stm'n Je oprávnená od zmluvy odeiupir pre hrubé porušenie uslnnoveni \cilo
zmluvy. Odslúpcme musí byť písumně n domčcllé druhej zmluvnej slranc. nnom domčcma
odsrupenm zmluvný vzl'lzh uniká.

4. Cena u fuklurá

I. Zmluvná ccm je slallnvellá

v

[mysle

'

*kona NR SR č. 18/1996 Z

;».

ocenách \

/

sní

neskoislob predpisox. Považuje sa zo cenu maximálne plzlnú počas doby lrvunia lono
Zmlmy,
zy

Zmluvné snony sa dohodli. Že dodávalel' JC opmvncný účlovaľ za vykonané prace cenu
podľa cenovej ponuky. klolá je neoddelllcľnou súčasťou leno lmlnky. ako pn'lohn o |.
a.

Trakmr + mdlica (pluh): 28: EUR vrátane DPH i: PHM/ hod

b. Trullo! + posýpač' 23,7EUR vrátane DPH
c.

&

PHM/hod

Paušálna náhrada za dopravu do mlesmej casu Magurka a späť m,.

[5le presun

3. Dodávalel' ye oprávnený ůčlowl' hodmovú sadzbu za vykondvnnie zimnej údržby na čas.

počas lome'ho vnzldlá oklivne vykonávajn odhr'ňanic snehu alebo poSyp komunikácii. alebo
zároveň udhŕňanic snehu a posyp knmunikácií.
4. Po vyknnani plno dodávala!“ bemdkladne (denne , vldy po skončení vykonávaných prác)

predloží určenému ustupcnvi objednávaleľn na odsúhlasenie o polvideule supis skuloene
vykonaných pr.-ae. iesp. eleklrunický vypis GPS. Následne dodávalcl' predloží mesačne
ĺuklúru za skulečne ndvedond práce

s

udsúhlascnýma polvrderlým supisom vykonaných

prác. kuny Je neoddeliloľnou prilohou fuklúry.
5.

Dodávateľ bude fnklumuar vykony zimnej údržby faktúrou. ktorá musí obsahovať
náležílosli daňuvčhu doklodu.

s. Splatnost" faktúry je slonovend nn |A dní od jej doručenia objednávateľovi.
7. Ak inknuio nebude obsohovol' všelky predpísané ndležilosli. obyednnvou-r ic oprávnený ju
dodávaleľevi vrátil“ nn doplnenie.

v lnkom

prípade sa pieiu plynulie [:huly splalrmsli

nová lehom splatnosti začne plynúť dnom dome/anio opravnej

Pozn

.

&

u'uy objednávateľovi

osvpový malcrili! dodá odbeener sluzby . obi:dnáv:lt=l'.

Vyssio uvedené ceny zimnej údržby plnilo

cel pracovné dni, vikendy

a a;

pu'plalkov.
Taklu smnovená ccm zohrudnuje všclky náklady dodávaleľa s puakymvaním prác :: sluzieb v

zmysle lcjlo Zmluvy.

5. Povinnasli Dodávateľ:.

uoddvaieľ \'yhlasujť. ze disponuje pdnebnýnn

n

vposobilýnn slmjm'ýml znnadeniami n

peisnimlen. nn nadne a vensne plnenie piedmeiu leilo zmluvy.
v prípade. ak nupnek \yhlúsemu uvedenemu v odseku

1

inhio článku budn mni'

pnekylovane' sluřby vady od do množstva „ kvallly. je ebjedna'vaieľ povinný li=m vndy
Zbymčného ndklndu po ich zisieni aznámiŕ doddvaleľnvi,

povinn

v

he,

mmm pripade je dndavnieľ

bezodkladne. na svoje náklady \udy odsndniľ a podať o tom správu

objednavaleľovi
Dodávalcl' musi bez meškania ielefonieký a pisemne infnnnovať objednavaieľa n vzniku
akejkoľvek udalosiu klam bráni

alebkv

sťažuje venlizaeln prcdmclu lcjtu zmluvy.

Dodávaleľje povinný bezodkladne (\z 'mn' nhjedna'i—aleľovi skuloenosť počas kalamilných
siludeii.

keď už vlaslnými silnini nie

je schopný zabezpečiť zjazdnosi' miestnych

komunik

nndavaier je povinný používal" posypový maler

.

klnrý zabezpeel objednavaieľ. Takio

zabezpečený posypový mnienal výda dodávateľovi poverený piacuvnik ieehniekýeh sluzieb
nbee dodavaieľovi ?a účelum plnenia zimnej udi-zby v zmysl: iejlo a to v mnozslve. kiove' je
v

súlade s iozsahem vykonanýeh pine.

Deddvaieľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa nn nedosialbk posypnvoho
materialu.

&.

Zadpuvnlnnsl' za škodu

Dodávateľ je pnvinný vykonavať práce odborne a na vlasinn zudpovednesľ, podľa
.iklualnosn a potreby vyknnavnnia prác zimnej údržby.
Vpeipade. ak deddvaleľ nevykond údržbu podľa podmienok uvedených vlcjm zmluve.
objednávateľ má právo vyzvať doddvaieľa nn odsiráncnic nedesiaiknv a na zmluvnu pokulu
vo výške 10% zmcsačnej ťakiumvanej eeny za prislusne plnenie v prípade. že nedosiaiky

odslninene nebudu
Deda'valer zodpoveda za skody

admy.

kloré vdôsl=dku nevyknnania údržby alebo

nekvalnne vykonanej údržby vzniknú druhcj zmluvnej slrane alebo nslalným uzivaierom
eiesi v Správe obcev
Ak objednavaier v prípade poueby zabezpečenia zimnej údržby po dobu dlhšiu ako dve
hodiny nebude môcť kbnbakmvať dodávateľa za účzlom vyzvanin kplneniu predmeiu
Lmluvy. môže objednávalel' zabeapeei

'mnn údržbu u nelej osoby.

7, Povinnosli Objednávnlel'n

Objednávnlcl lahczpcčí

doslaločné mnnžsho vhodného posypmého

maiellíilu pre

vykimsivamc posypu miestnych komunikácií nzabczpcčl' nlieslu na uložeme posypového
nizlcrin'lu v objckle dvom la budovou technických picvrídzul ulica Fun./unskn l:upčn_
()hycdnávalcl' koordinuje pl-z'lce na zínmci údržbe cícsl a 10 abzvláši' pri knlnmilných
siluáci

Objednáuler bude prevádzať priebežnú kummlu Zimnej údržby nzodpmcdá za
,zhezpečcmc informevauosli občanox npuvinnusli ndslr
aulumuhily) zmieslnych komunikácii vsprávc obce
prck zky pri výkone prác.

v prípade, že

'

prekážky [nu_imä osobné

tak aby dndávaieľovi nevznikli

_

si (\hjednávmel'

\úm pnvinnosf naplnil dodávnlcľ

ic ob_icdnávalcľ

povinný zabezpečiť jej dôkladné

zn spôsobené škody nezodpoveda.

Vpripade vzniku škody alebo rimzu
zdokumcnlmaníe

::

poškodený je povinný prcuhn'ml' príčinnú súvislosť vzniku škody alebo

uruzu s nesplnenlm si puvinnosrl dodávateľa.

Objednávmeľ sleduje stav mleslnych komunikácií u včas vyzýva dndzvzleln nz vykonanie
Ylmncj udmhy cicsl

, najmä posypu komunik

pn \ ylvureuí pul'adnvice.

Objednávaleľ je povinný vlcholc splatnosti uhradil" laklúry la vykunnnc' pulp: pn
zabezpečovaní zimnej údliby

obci Parlin'mskn [Ľupča.

Vprípade omeškania ubieunlvmul'u súhmdou faulu. má právo dodávateľ na inak
z omeškania vo výške 005% z dlžnej sumy zn knzdý deň nmeskmuz
8. Záverečné ustanovenia
Tém zmluvu môže byť zmsnemi alebo doplňovanzi len na základe vz.-íiomnei dohody nboch
zmluvných strán a m formou písomného dndalku.
Vzťahy leulo zmluvou vyslmene neupravené sn spravujú príslušnými usimoveniumi
Obchodnéhu 7Áknnníka a oslalnými právnymi predpismi v plalnom znení.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. z kínrých každý má právnu záväznosť
originálu. Každá zmluvná slmnn obdrží pri jednom vyhmoveni.
Tále Zmluva nudim-ida platnosť dňum schválenia uznesením obecného mslupilcľstva ajej
p(vdplsu ohni-nn zmluvnými slmnami a účinnosť dňom nasledujúcim po dm Jeho zvereyncnia
na wcbme) slrn'nkc obce.

5.

Zmluxně Mrany mm Zmlmu podpi

m

ako prejav ich slobodnej a važncj vôle. pomajúc ,ej

dôsledky znej vyplývajúce. nckonajú vhesni LB nápadne ncvýhoduých
podmlcnok a zároveň prehlasujúA ž ich zmluvná voľnosť nie]: ničím nhmodzznáv

obsah

v

a_y

Partizánskej pupa. dňa 1112 2019

Ladiälav Baláža:

4451

podpísané dňa
16.12.2019

slamsta abc: Partizánska Ľupča

7?!

**

Ľupči. dňa

%

Dodávateľ:

Objednávam“:

Bev

v Pmizánskcj

Juraj Kysel

podpísané dňa
16.12.2019

dodávaml'

J

7

