
Zmluva č. 0112012
o vykonaní prác zimnej údržby pri mimoriadných situáciach miestnych komunikácií

v obci Stará Lesná
uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 536 a násl., v znení

neskorších zmien, medzi:

I. Zmluvné strany

DODÁVATEĽ: Dušan PITKA
IČO: 41348818, DIČ: 1023436843
č. živnostenského registra 703-1677, ObÚ Kežmarok
bytom Vel'ká Lomnica, Školská 272/7
Obchodné meno: Dušan Pitka
Bankové spojenie: TATRA Banka Poprad

č.óčtu:2617155562/1100

ODBERATEĽ: OBEC Stará Lesná v zastúpení Viliamom Regitkom - starostom obce
IČO: 00326577, DIČ: 2021212732
Adresa: Hlavná 29/9, 059 52 Stará Lesná
Bankové spojenie: VÚB Banka

č. účtu: 29026-562/0200

II. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ poskytne odberateľovi tieto služby:
- výpomoc pri mimoriadných situáciach pri zimnej údržbe miestnych komunikácií

v katastrálnom území obce Stará Lesná v rozsahu podl'a vzájomnej dohody
a telefonických pokynov starostu obce.

- v termíne: podl'a potreby od 12.01.2012 do 31.03.2012 a ďalej podl'a potreby
lv prípade napadnutého snehu!

III. Povinnosti dodávatel'a:
1. Zabezpečiť všetky technické podmienky pre plynulú dodávku prác v požadovanom

rozsahu.
2. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a predpisy cestnej premávky tak, aby počas výkonu

nedošlo k poškodeniu nehnuteľností, resp. k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky na
miestnych komunikáciách.

3. dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať požadované práce v takých
podmie~a~h, kde ~y bola ohrozená bezpečnosť osádky stroja, alebo možnosť poškodenia stroja.

IV. Povinnosti odberatel'a
1. pred započatím prác, oboznámiť dodávateľa s požadovaným množstvom prác.
2. denne skontrolovať kvalitu a rozsah vykonaných prác. Vykonanie prác potvrdiť

v pracovnom výkaze dodávateľa do 24 hod.
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V. Cena služby a platové podmienky

l. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na cene za uskutočnenú službu pri zimnej
údržbe miestnych komunikácií, a to: 25,- € za hodinu výkonu stroja.

2. Odberateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH, preto aj dojednaná cena za službu bude
fakturovaná v dohodnutej celkovej výške bez DPH.

3.' Fakturácia bude uskutočnená v termíne do 5 dní od ukončenia prác, resp. podľa
vzájomnej dohody, so splatnosťou 14 dní.
Zmluvné strany sa dohodli na úrokoch z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy na každý
deň omeškania platby.

VI: Záverečné ustanovenia
l. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, platia pre ňu príslušné ustanovenia Obchodného

zákonníka a vykonávacie predpisy k nemu.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po

vzájomnom súhlase zmluvných strán.
3. Účastníci prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne

nevýhodných podmienok, že jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva dostane dodávateľ aj

odberateľ.

V Starej Lesnej, 12.01.2012

Pečiatky a podpisy štatutárnych zástupcov zmluvných strán:

Dušan PITKA
za dodávateľa

~ OBEC

______:__:~~=:o~_:::~:::\ ~~
starosta obce \\ \
za odberateľa

Dušan PHka
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