Zmluva o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Turček pre zimné
obdobie 2012/2013
(ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ:
Názov:

Obec Turček

So sídlom:

038 48 Turček 123

v zastúpení:

starostkou obce Oľgou Wagnerovou

Bankové spojenie:

19224362/0200, Všeobecná úverová banka, a. s., exp. Turčianske Teplice
a

Vykonávateľ:
Názov:

Klimaservis Bratislava, s. r. o.

So sídlom:

Trnavská 61, 821 01 Bratislava

IČO:

35928808

Zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 35509/B
Bankové spojenie:

0179110217/0900, Slovenská sporiteľňa, a. s., filiálka Bratislava – Vajnory

uzatvárajú túto zmluvu
o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby v obci Turček pre zimné obdobie 2012/2013

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a vykonávanie zimnej údržby na spevnených
plochách a miestnych komunikáciách v správe obce Turček.

Článok II
Spôsob vykonávania zimnej údržby
1. Zimnú údržbu plôch a komunikácií bude vykonávať vykonávateľ:
a) po telefonickej výzve starostky obce na určenom mieste do 30 minút, najneskôr však do 60
minút od výzvy
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b) v prípade napadnutia nového snehu nad 10 cm bez výzvy starostky obce.
2. Zimnou údržbou sa rozumie v prípade tejto zmluvy – odhŕňanie snehu strojom.
3. Začiatok i skončenie výkonu zimnej údržby je vykonávateľ povinný telefonicky nahlásiť
starostke obce. Starostka obce o výkone zimnej údržby vedie kontrolnú evidenciu.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

1)

2)
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5)

Článok III
Cena a platobné podmienky
Cena za vykonanie práce je 20 eur/1 hodina bez DPH (slovom dvadsať eur) za dobu zahájenia
práce po dobu ukončenia. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH podľa príslušných
predpisov.
Po vykonaní prác predloží vykonávateľ starostke obce na odsúhlasenie a potvrdenie súpis
skutočne vykonaných prác. Následne vykonávateľ predloží faktúru za skutočne odvedené
práce s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác. Vykonávateľ bude fakturovať výkony zimnej
údržby faktúrou so všetkými náležitosťami daňového dokladu jedenkrát za mesiac.
Splatnosť faktúry je do siedmych dní.
V prípade nedodržania termínu výkonu zimnej údržby podľa Čl. II ods. 1 je objednávateľ
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo sumy fakturovanej za deň, v ktorom
nebol dodržaný termín a spôsob výkonu zimnej údržby.
V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry má vykonávateľ nárok na úrok
z omeškania 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávateľovi zaplatiť finančné plnenie za
vykonávanie zimnej údržby pred podpisom tejto zmluvy – v prípade splnenia podmienok
podľa ods. 2 tohto Čl. a Čl. II ods. a) a b).

Článok IV
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára ako zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 25/006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na základe výberového konania
v súlade so Smernicou verejného obstarávania Obce Turček č. 3/2012.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20. decembra 2012 do 30. apríla 2013.
Táto zmluva nadobúda:
a) platnosť – dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami – dňa 20. decembra 2012.
b) účinnosť – dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov – dňa 21. decembra 2012.
Túto zmluvu o zabezpečení zimnej údržby je možné zrušiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od zmluvy
Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť vzájomnou dohodou, pričom vzťah ňou založený sa
končí dňom uvedeným v ods. 2. tohto Čl.
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6) Túto zmluvu je možné v dobe platnosti jednostranne ukončiť okamžitým odstúpením od
zmluvy a to z dôvodu, ak druhá strana hrubo poruší niektoré z jej ustanovení, platnosť
a účinnosť zmluvy zaniká dňom doručenia druhej strane.
7) Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
8) Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, poznajúc
jej obsah ako aj dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
v Turčeku 20. decembra 2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem/použitie/právny úkon/úkon majetkovej povahy
Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade
a) s rozpočtom
b) s rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) s osobitnými predpismi
d) s uzatvorenými zmluvami
e) s rozhodnutiami
f) s internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
Dátum:.......................................

Podpis:.......................................

spĺňa - nespĺňa
podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum:.......................................

Podpis:.......................................

Miroslav Schnierer
vykonávateľ

Oľga Wagnerová, starostka obce
objednávateľ
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