
ZMLUVA O DIELO 6/2020
uzatvorená v zmysle ust.Obchodného zákoníka č.513 / 91 Zb.

Objednávateľ: Obec Korytárky zastúpená Dušanom Mitterom starostom obce 

Korytárky č. 215, 962 04  Korytárky

IČO: 17066905

DIČ: 2021331070

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., podobčka Detva

Číslo účtu: 1337020001/5600

Dodávateľ: Štefan Lapín

Sídlo:  Korytárky 385, 962 04 Kriváň

IČO: 41948581

I. Predmet plnenia

 Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v miestnych častiach Koryárky a Zlatnô.

II.Doba plnenia

Od 18.11.2020 do 15.04.2021

III. Podmienky plnenia

1. Práce budú vykonávané svedomito, riadne a hospodárne podľa dojednaných
podmienok v súlade s  predpismi vzťahujúcimi sa na výkon, najmä s predpismi na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dodávateľ prác pluhovanie vykoná
ihneď po napadnutí snehu tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy nepresahovala
5 až 10 cm. V prípade trvalého sneženia odstráni sneh opakovaným pluhovaním. Práce
budú vykonávané na vlastné nebezpečie. 

2.  Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté pri výkone prác.

3.  Vyorávanie  snehu  z  miestnych  komunikácií  vykoná  vlastným  traktorom
značky  ZETOR  56-45,  snehovou  radlicou  a  technickým  zariadením  na  odhŕňanie
snehu. 

4.Dodávateľ prác bude viesť záznam o prevádzke traktora v motohodinách.
Náklady za pohonné hmoty, opravy a údržbu traktora znáša poskytovateľ.

5.Dodávateľ sa zaväzuje počas zimnej údržby byť v telefonickom kontakte na
čísle tel. 0948021891 a konzultovať výjazdy so starostom obce, kontakt: 0908 928 215

                                                IV. Platobné podmienky

     Obec  Korytárky  vyplatí  finančné  čiastky  za  motohodinu.  Cena  práce  za  jednu



motohodinu  je  20,-  €.  Finančné  plnenie  za  výkon  práce  bude  fakturované  dodávateľom
objednávateľovi vždy za ukončený kalendárny mesiac.  Fakturácia je splatná do 14 dní od
doručenia  faktúry,  prevodným  príkazom  na  účet  dodávateľa.  K  faktúre  bude  predložený
dodací list so súhrnom prác odsúhlasený starostom obce. Súkromné práce mimo vyorávania
snehu na miestnych komunikáciách budú vedené zvlášť, prehľadným spôsobom v zázname o
prevádzke traktora.

V. Záverečné ustanovenie

Zmluvné strany  prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná
strana dostane jeden rovnopis.

  V Korytárkach: 24.11.2020

--------------------------- ---------------------------

      Dušan Mitter                                                                 Štefan Lapin

                  starosta obce          


