Zmluva o dielo č. /2015
Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 513/91 Zb.

Čl.1. Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ

: Obec Pružina

Zastúpený
IČO

: Michal Ušiak, starosta obce Pružina
: 00317730

Bankové spojenie :
Číslo účtu
1.2. Zhotoviteľ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
Mobil

:
:
:
:
:
:
:
:

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Anton Gábriš-predseda , Jozef Šebák -popredseda
361172293
2020704290
0915958867

Čl.2. Predmet zmluvy
1.1. Názov diela: „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Pružina a okolie“
1.2. Miesto diela: Pružina, Briestenné, Chmelisko, Priedhorie, Rietka a Mlynište
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných touto zmluvou vykoná pre objednávateľa zimnú
údržbu ciest v obci Pružina a okolie. Zimná údržba musí byť vykonávaná podľa poveternostných podmienok tj. čas
vykonávania údržby 24 hod. Prednostne sa údržba bude začínať v strede obce tj. obecný úrad, zakladná škola, kostol,
zdravotné stredisko , materská škola.
Na základe telefonickej objednávky starostu obce resp.pracovníkov obecného úradu sa zhotoviteľ zaväzuje do jednej
hodiny začať zo zimnou údržbou.
Po skončení prác zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz o počte hodín vykonaných prác, ktorý obsahuje začiatok
a koniec výkonu (čas) , dátum, meno vodiča .
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce zaplatiť zhotovitelovi za dohodnutú cenu .

-2Čl.3. Lehota plnenia
3.1. Údržba bude v termíne od : 23.12.2015
do : 30.04.2016
Čl. 4. Cena diela, platobné podmienky, fakturácia
4.1. Objednávateľ neposkytne zhotovitelovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzať podľa předložených
faktúr
podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.
4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a to 17€ za hodinu údržby.
Obstarávateľ uhradí zmluvnú cenu na základe vystavenej faktúry a skutočne prevedenej práce.

Čl. 5. Závečné ustanovenia
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po
vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Pružine, dňa 22.12.2015

..................................................
objednávateľ

V Pružine dňa 22.12.2015

......................... ............................
zhotoviteľ

