Z m l u v a o d i e l o č.
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi:
1. Zhotoviteľ:
Jozef Gregáň J. G. - Služby
Štiavnické Bane 416
969 82
IČO: 320 301 00
bankové spojenie:
č. účtu:
a
2. Objednávateľ:
Mesto Banská Štiavnica
Radničné nám. 1
969 24 Banská Štiavnica
zastúpené: Mgr. Nadeždou Babiakovou
primátorkou mesta
IČO: 00320 501
bankové spojenie: VÚB, a. s. Žiar nad Hronom
č. účtu: 145 254 22/0200
zamestnanec zodpovedný za kontrolu plnenia: Ing. Ján Hlinka
I.
Predmet plnenia
Predmetom zmluvy o dielo je zabezpečovanie zimnej údržby v meste Banská Štiavnica v zmysle
operatívneho plánu zimnej údržby, likvidácie snehovej kalamity a pokynov zodpovedného
zamestnanca.-––––––––––––––––––––––––-------------------------------------------------------------II.
Cena
1.






Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je nasledovná:-–––––––––––––––––––––––
Liaz solo
1,- €/km + 4,- €/nakládka-vykládka/h,-----------------JCB
33,20 €/h,--------------------------------------------------UNC 060
15,- €/h,-----------------------------------------------------DAF
1,33 €/km + 4,- €/nakládka-vykládka/h,---------------HON
30,- €/h.----------------------------------------------------(Ceny sú uvedené bez DPH.)

2. Cena za zhotovenie diela bude uhradená na základe vystavených faktúr, so splatnosťou do 14
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi.---------------------------------------III.
Doba plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet plnenia v čase od 20. 11. 2012 – 20. 11. 2013.-–––––
IV.
Povinnosti zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ sa zväzuje zhotoviť dielo podľa čl. I. tejto zmluvy vo vlastnom mene, na svoje
náklady a na vlastnú zodpovednosť.-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Pri vykonávaní diela zhotoviteľ postupuje tak, ako je viazaný pokynmi objednávateľa.-––––––
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady o výkone zimnej údržby podľa
operatívneho plánu zimnej údržby (záznam o prevádzke vozidiel).-–––––––––––––––––––
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4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené pri výkone zimnej údržby. Prípadné škody
spôsobené pri výkone zimnej údržby zhotoviteľom, tieto odstráni zhotoviteľ na vlastné
náklady.-––––––-----------------------------------------------------------------------------------------V.
Záverečné ustanovenia
1.

Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.-––––––––
2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka, najmä o zmluve o diele a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej
republike.-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Prílohou tejto zmluvy je operačný plán zimnej údržby schválený Mestským zastupiteľstvom
v Banskej Štiavnici na obdobie 2012/2013.------------------------------------------------------------4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zúčastnených strán. Zmluva nadobúda
účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien
a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.-––––––––––––––––––--------5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné strany odbržia po 2
vyhotovenia.-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Banskej Štiavnici, dňa 16.11.2012

Jozef Gregáň J. G. - Služby v. r.

Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková v. r.
primátorka mesta

Za správnosť: JUDr. E. Jaďuďová
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