ZMLUVA
o zimnej údržbe miestnych komunikácií
Zmluvné strany:
Názov:
Adresa:
IČO:
Zastúpená:

Názov:
Adresa :
IČO:
DIČO:
Zastúpené:

Obec Bobrov
ul. Vyšný koniec č. 173
02942 Bobrov
00314404
Ing. Anton Grobarčík, starosta obce

Podielnické roľnícko - obchodné družstvo ( PROD )
Družstevná č. 263
029 42 Bobrov
31 585485
2020426617
Ing. Tomáš Lúchava, predseda predstavenstva

C1.I.
Predmet zmluvy
Odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev Obce Bobrov.

ČI. II.
Frekvencia odhŕňania
Podľa vývinu poveternostných podmienok alebo na požiadanie zodpovedných pracovníkov
obecného úradu.
ČI. III.
Doba platnosti

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

ČI. IV.
Hodinová sad/ba a celková cena
1. Hodinová sadzba za odhŕňanie snehu bola dohodnutá vo výške 19,52 € bez DPH.
2. Celková cena sa stanoví ako súčin hodinovej sadzby a počtu hodín odpracovaných pri odhŕnaní.
ČI. V.
Fakturácia za prevedené výkony

1. Fakturácia za odhŕňanie snehu bude vykonávaná v súlade s článkom IV. jedenkrát mesačne.
Súčasťou faktúry bude záznam o prevádzke vozidlá podpísaný zodpovedným pracovníkom
obecného úradu.
2. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 14 dní.

Cl. VI.
Osobitné dojednania

1. Ranný začiatok odhŕňania snehu stanovuje zodpovedný pracovník PROD ( spravidla strážnik na
nočnej službe ) na základe odhadnutej výšky napadnutej snehovej vrstvy ( cca 10 cm )
a predpokladaného vývoja sneženia tak, aby do 7°° hod. na každej ulici bola odhrnutá minimálne
jedná strana.
2. Obec Bobrov sa zaväzuje poskytnúť PROD spoluprácu a informovať o možných ohrozeniach
resp. preventívnych opatreniach pri vykonávaní služby.
3. PROD zodpovedá za škody preukázateľne spôsobené na súkromnom resp. obecnom majetku.
ČI. VII.
Zrušenie zmluvy

1. Túto zmluvu je možné zrušiť výpoveďou zo strany oboch účastníkov zmluvy v trojmesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
2. Prípadne dohodou oboch zmluvných strán.
ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou so súhlasom oboch
zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých každá strana dostane po jednom.

V Bobrove, dňa:

