
Zmluva
o zimnej údržbs miestnych komunikácii v obci Yarhaňovce

I.
Zmluvné strany

Objednávateť: Obecný úrad Varhaňovce
Varhaňovce 56 08205
šarišské Bohdanovce
V zastúpení Mgr. Lubicou P.ankieviěovou - starosta obce

Poskytovateť: PARADA STAV s.r.o
Varhaňovce 82
IČo:51679515
DIČ:2I20]5062t
V zastúpení Radovanom Marcinom -konatel'

uzatvárqí v zmysle zákona 526190 Zb. túto zmluvu

il.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je závázokposkytovateíazapodmienok uvedených v tejto zmluve je na
svoje náklady a svoje nebezpečenstvo vykonávať zimnú údržbu miestnych komunikácii v
obci varhaňovce.

2. Zímnouúdržbou sa podl'a ustanovení tejto zmluvy rozumie:
a) odhrňanie snehu z miestnych komunikácií averejného priestranstva vo vlastníctve obce
b) posyp miestnych komunikácií
tak, aby bola zabezpečená ich zjazdnosť .

ilI.
ĎaBie dohodnuté podmienky

Poskytovateí zabezpečí pluhovanie a ručný posyp miestnych komunikácii od l.decembra do
l.marca kalendámeho roka. V prípade potreby (pretrvávajúca kalamita) po vzájomnej dohode sa
táto lehota móže predlžiť.

Zimná údržba komunikácií a plóch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce na
určenom mieste do 30 minút, v prípade napadnutia nového snehu nad 15 cmbezvýzvy starostu
ob ce. Mate ríáI na p o syp zab ezp ečuje obj ednávate ť.

ry.
Povinnosti obj ednávatel'a

I. Zabezpečiť včas dostatočnó množstvo vhodného posypovóho materiálu pre vykonávanie posypu
miestnych komunikácií.
2. Sledovať stav miestnych komunikácíí avčas vyzvať poskytovateťa na vykonanie zimnej údržby
ciest.
3. V lehote splatnosti uhradiť faktúry za poskYnutie služby zimnej údržby miestnych komunikácií..



v.
F'akturácia

Zmluvné strany sa dohodli na cene 400,- Eur s
24hodinovú pohotovosť

DPH mesačne ,za odhrňanie strojom a

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene 300,-Eur s'DlPH mesačne ,zaruéný
komunikácii a 24hodinovú pohotovosť

posyp obecných

3. Faktúra musí spÍňat'všetkýnáležitosti daňového d,ll,,ladu a je splatná do 14 dní odo dňa jej
doručenia obj ednávatel'ovi.

4. Ak ťaktúra nebude obsahovat' všetky predpísané rráležitosti, objednávatef je oprávnený ju
poskytovateťovi vrátiť na doplnenie. V takom prípirde sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
nová lehota splatnosti začne plynút'dňom doručeniil <lpravenej faktúry objednávatefovi.

vI.
Doba plnenia

1. Táto zmluvy sauzatvára na obdobie od 1.1,202l na dobu neurčitú (v zimných mesiacoch
t. j. december, január, február.)

vII.
Zánikzmluvy

l. Táto zmluvy m6že byt' zrušená Ien písomne a to lltLď dohodou obidvoch zmluvných strán,
nedodrŽaním dohodnutých termínov vykonávarl a prác dodávateťom, prípadne iné
neuvedené dóvodv.

VIII.
záv er ečné ustanove:nia

Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
PrísluŠnými ustanoveniami Obchodného zákonntka a ostaných predpisov platných naúzemí
Slovenskej republiky.
K zmene zmluvy móže dójsť len formou dodatku k zmluve a to písomnou formou.
Táto zmluvy nadobúda účinnosť dňom podpisu oprlrvnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

4. Zm|uva je vyhotovená v dvoch origináloch, krvžďá zo zmluvných strán obfuží jedno
vyhotovenie.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli na. znak čoho ju podpísali.

Vo Varhaňovciach dňa 31 .12.2020
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ffiObjednávatel' krrnateť PARADA STAV s.r.o

,1
/

,/
7, 

-........-....'...-..-

Rddovan Marcin


