Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií

BBRSC/05142/2017
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len "zmluva")

Článok L
Zmluvné strany

1. Objednávatel' :

Obec Pitelová

Sídlo:

Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora

Štatutárny zástupca:

Ján Kubík - starosta

Bankové spojenie:

VlJB, a.s., Žiar nad Hronom

Číslo účtu v tvare IBAN:

51<420200000000000582

IČO:

00320919

DIČ:

2020529742

IČDPH:

nie je platiteľ DPH

Tel./Fax:

045/677

1422

5131

(ďalej len "objednávatel',,)

a
2. Dodávatel':

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo:

Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica

Štatutá rny zástu pca:

Ing. Ján Butkovský, predseda predstavenstva
JUDr. Drahomír Ivan, podpredseda predstavenstva

Zapísaný v

Obchodnom

registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sa, Vložka č.: 909/5
Bankové spojenie:

VjlELa.á.uJ2o~Banská

Bystrica

Číslo účtu v tvare IBAN:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Fakturačná zložka:

sídlo strediska:
Tel./fax:
Mobil:

.ivné strany")

(ďalej len "dodávate!''' a spol
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom

tejto zmluvy je poskytovanie

služieb zimnej údržby na miestnej komunikácii,

v obci

Pitelová, v dvoch úsekoch.
a)

v časti obce Horná Pitelová v úseku od obecného úradu po "Horný koniec Pitelovej" .

b)

v časti obce Pitelová -

s cestou 111/2492 po

"Čierne Zeme" v úseku od križovatky

križovatku s cestou 111/2486.
V zmluve

uvedené

v čl. III. tejto
dohodnutú

úseky sú v správe objednávateľa

zmluvy,

a záväzok objednávateľa

cenu (ďalej len "predmet

v rozsahu a podľa špecifikácie

uhradiť

dodávateľovi

uvedenej

za poskytnuté

služby

zmluvy").

2.2. Celková dlžka komunikácie:
a) v úseku od obecného úradu po "Horný koniec Pitelovej je 1,2 km (obojsmerne
b) v úseku od križovatky
(obojsmerne

s cestou

111/05092 po križovatku

s cestou

2,4 km).

111/05078 je 0,4 km

0,8 km).
Článok III.
Spôsob vykonávania zimnej údržby

3.1 Zimná údržba miestnych

/

komunikácií

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
3.2 ZÚC bude dodávateľom
a)

pluhovanie

b)

v platnom znení.

snehu

z miestnych

komunikácií

v správe

objednávateľa

po

odsúhlasení výjazdu s objednávateľom;

v prípade dlhotrvajúceho

sneženia bude dodávateľ vykonávať pluhovanie a odhŕňanie snehu z

miestnych

v správe objednávateľa

komunikácií

odsúhlasení jednotlivých
c)

sa bude vykonávať v súlade so zákonom

zabezpečovaná v rozsahu:

a odhŕňanie

predchádzajúcom

.

(ďalej len "ZUC)

podľa poveternostnej
posyp

miestnych

niekoľkokrát.

a to

po predchádzajúcom

výjazdov s objednávateľom;

situácie a predpovede

komunikácií

posypovým

počasia bude dodávateľ vykonávať preventívny
materiálom

po predchádzajúcom

odsúhlasení

s objednávateľom;
d)

v prípade

kalamity

dodávateľ

zabezpečí odvoz snehu z vybraných

miestnych

komunikácií

podľa pokynov objednávateľa.
3.3 Dodávateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú
kontaktovať

v prípadoch

potreby

pohotovostnú

zabezpečenia

službu, ktorú bude môcť objednávateľ

služieb zimnej

údržby

miestnych

komunikácií

v zmysle tejto zmluvy.
3.4 Vo veciach vzájomnej
strane objednávateľa:
na strane dodávateľa

Zmluva o poskytovaní

komunikácie
Ján Kubík,

pri realizácii predmetu

tejto zmluvy je oprávnený

konať na

funkcia: starosta obce,

: dispečer strediska Žiar nad Hronom
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Článok IV.
Čas plnenia zmluvy

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. od 05.01.2018 do 31.3.2018.
4.2

ZÚC bude dodávatel'om

vykonávaná

na základe telefonickej

možností dodávatel'a. Zmluvné strany sa po vzájomnej
objednávatel'a

objednávky

objednávatel'a,

podľa

dohode zhodli na tom, že ZÚC bude pre

zabezpečená až po údržbe ciest 1., II., III. triedy v správe dodávatel'a podľa poradia

dôležitosti.
Článok V.
Výkon služieb

5.1

Dodávatel' nastúpi na výkon zimnej údržby na základe telefonického
resp. oprávneným

dohovoru s objednávatel'om,

zamestnancom objednávatel'a.

5.2 Dodávatel' je povinný vykonanú zimnú údržbu preukázať vo forme denných záznamov o výkone
vozidiel, ktoré vykonávali zimnú údržbu v zmysle tejto zmluvy.
Článok VI.
Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmlu~ých
Cena za 1 km miestnej

al

komunikácie,

na ktorej sú poskytované

strán nasledovne:

služby zimnej

údržbv

bez DPH:

Posyp inertným
posypovým materiálom

b]

Pluhovanie

cl

Pluhovanie a posyp

18,40 €/km;
4,20€/km;

inertným posypovým mat.

20,50 €/km.

DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov.

6.2 Súčasťou fakturácie

za kalendárny

mesiac budú príslušné denné

záznamy o výkone

vozidiel,

pomocou ktorých dodávatel' vykonával zimnú údržbu v zmysle tejto zmluvy.
6.3

Fakturácia

bude dodávatel'om

kalendárneho

vykonávaná

dňa nasledujúceho

mesačne,

kalendárneho

pričom

faktúra

bude vystavená

do 10.

mesiaca.

6.4 Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť faktúry dodávatel'a v čase ich splatnosti.
6.5 Dodávatel'om

vystavená faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia

a bude obsahovať

všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov.
5.8 V prípade nedodržania
dohodnutý
Uplatnením
od

termínu

úhrady je objednávatel'

úrok z omeškania 'Jo výške 0,05%
alebo zaplatenim

povinný zaplatiť dodávatel'ovi

vzájomne

z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

zmluvnej pokuty nie je dotknuté

právo dodávatel'a na odstúpenie

zmluvy a náhradu škody.
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Článok VII.
Zodpovednosť

7.1 Objednávateľ

ako správca

miestnych

za škody

komunikácií

znáša v celom

spôsobené uživateľom miestnych komunikácií, ktoré sú predmetom
7.2 V zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy nie je objednávateľ
zodpovednosť

rozsahu

prípadov,

kedy ku takýmto

za škody

tejto zmluvy.

oprávnený

za škody spôsobené užívateľom miestnych komunikácií,

zmluvy, s výnimkou

náklady

prenášať na dodávateľa
ktoré sú predmetom

škodám došlo v dôsledku

zavineného

tejto

konania

dodávateľa.
Článok VIII.
Spôsoby ukončenia

zmluvy

8.1 Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, tak na jej zánik sa primerane

použijú príslušné ustanovenia

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8.2 Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť pred uplynutím

doby, na ktorú bola

uzavretá:
a)

písomnou

dohodou

zmluvných

b)

výpoveďou ktorejkoľvek

c)

odstúpením

strán k stanovenému

dátumu,

ak tento

nebude

v dohode

uvedený platí, že zmluva sa ukončí dňom podpisu dohody oboma zmluvnými stranami;
zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu;

od zmluvy v zmysle §344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka

v platnom znení.
8.4 Výpovedná doba je vzájomne dohodnutá
mesiaca nasledujúceho

na jeden kalendárny mesiac a počíta sa od prvého dňa

po doručení výpovede.

Výpoveď musí mať písomnú formu

a musí byť

doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.

Článok IX.
Záverečné

9.1 Pri riešení otázok
ustanoveniami

neupravených

touto

zákona č. 513/1991

a ustanoveniami

ostatných

ustanovenia

zmluvou

sa zmluvné

Zb. Obchodného

všeobecne

záväzných

strany

zákonníka
právnych

budú

riadiť

príslušnými

v znení neskorších

predpisov

platných

predpisov
na

území

Slovenskej republiky.
9.2 Túto

zmluvu

oprávnenými
9.3 Zmluvné

možno

meniť

a doplňať

prehlasujú,

že budú

v najlepšej možnej miere. Za týmto

9.4 Objednávateľ

písomnými

dodatkami

podpísanými

zástupcami obidvoch zmluvných strán.

strany

informovať

len očíslovanými

o všetkých okolnostiach,
si vyznačí snehovými

spolupracovať

tak,

aby bol predmet

zmluvy

splnený

účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne
ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
zásnežkami každý úsek miestnej

komunikácie,

na ktorom

požaduje poskytovať služby zimnej údržby.
9.5 Táto zmluva má 5 strán, je vyhotovená
s určením jedno vyhotovenie

Zmluva o poskytovaní

v dvoch rovnopisoch,

pričom každý má platnosť originálu,

pre každú zmluvnú stranu.

služieb zimnej údržbv

miestnych komunikácií
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9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za
nápadne nevýhodných

podmienok,

pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme

a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými
9.7 Každá zo zmluvných

strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie

(záväzky) vyplývajúce
písomného

zo tejto

súhlasu druhej

zmluvných

podpismi.

zmluvy,

zmluvnej

nijaké práva a povinnosti

resp. jej časti na iný subjekt

strany. V prípade

strán bude zmluva o p~ode

(postúpení)

porušenia
zmluvných

druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť

bez predchádzajúceho

tejto

povinnosti

jednou

záväzkov neplatná

zo

a zároveň

a to s účinnosťou odstúpenia

ku

dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9.8 Táto zmluva nadobúda

platnosť

dňom jej podpisu oprávnenými

strán a účinnosť dňom nasledujúcim

zástupcami

oboch zmluvných

po dni jej prvého zverejnenia na webovom

sídle niektorej

zo

zmluvných strán v zmysle § 47a zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a
§ Sa a Sb zákona Č. 211/2000

Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
9.9 Akékoľvek

ustanovenie

platného

práva,

nedostatok

bude

či stratu

tejto

zmluvy, ktoré je neplatné,

neúčinné

len v rozsahu,

vynútitel'nosti

postihuje

Zmluvné

strany

sa

nezákonné alebo nevynútitel'né

v akorn túto

právo,

neplatnosť,

bez akéhokoľvek

zaväzujú

nahradiť

nezákonnosť

vplyvu

takéto

podľa

alebo

na zostávajúce

ustanovenia

zmluvy.

ustanovenie

novým

ustanovením,

ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zarnýšľanérnu

účelu.
9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich

z tejto zmluvy, že ich

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne
uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú

za škodu, ktorá vznikne

druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
9.11 V prípade,

ak bude podľa tejto

zmluvy

potrebné

doručovať

inej zmluvnej

strane

akúkoľvek

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy,
dokiaľ nie je zmena adresy písomne

oznámená

zmluvnej

V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok
dohodli,

že účinky doručenia

nastávajú tretím

strane,

ktorá

písomnosť

vráti nedoručená,

doručuje.

zmluvné strany si

dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá

zásielku doručuje.
V Pitelovej

dňa :

'Z.!1.-1~·z.,,)'''v·\-

V Banskej Bystrici, dňa: '21,';7..:'

n

Za dodá,

/1/

Ing. Ján Butkovský
I

starosta obce

,

JUDr. Drahomír

/~~:"-"/podpredseda
/,/
Zmluva o poskytovaní
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