ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Peter Kováč

Sídlo:
XXXXXXXXXX
Kontaktná adresa:
XXXXXXXXXX
Dátum narodenia:
XXXXXXX
Zastúpený:
Peter Kováč
Bankové spojenie: .................................................
číslo účtu:
.................................................
/ďalej len “objednávateľ“/
Zhotoviteľ:

Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby, s.r.o.

Sídlo:
023 05 Nová Bystrica
Kontaktná adresa:
Obecný úrad v Novej Bystrici č. 657, 023 05 Nová Bystrica
Zastúpený:
Ing. Jozef Balačin - konateľ
IČO:
44234759
IČ DPH:
SK2022682354
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Čadca
číslo účtu:
7765003002/5600
/ďalej len „zhotoviteľ“/
/spolu ďalej len „zmluvné strany“/
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Objednávateľ je spolumajiteľom prístupovej cesty - parcely CKN 2804, LV 3874,
o výmere 224 m2 k rozostavanému rodinnému domu vo vlastníctve objednávateľa v k. ú.
Nová Bystrica.
2. Predmetom zmluvy je prevádzanie zimnej údržby - odhŕňanie snehu z príjazdovej, resp.
prístupovej komunikácie k rozostavanému rodinnému domu vo vlastníctve objednávateľa
nachádzajúcich sa v obci Nová Bystrica.
3. Zhotoviteľ zabezpečí zjazdnosť výjazdu na miestnu komunikáciu č. CKN 2631/6, prípadne
na iné miestne komunikácie.
4. V prípade potreby, ak to okolnosti vyžadujú, tak zhotoviteľ zabezpečí nakladanie a odvoz
snehu.
Článok II.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 14. 11. 2018 do 30. 04. 2019.

Článok III.
Cena
l. Cena za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán, a to:
Odhŕňanie snehu:

Cena bez DPH
22,00 €/1 hod

Cena s DPH
26,40 € /1 hod

2. Práce zhotoviteľa bude preberať majiteľ rodinného domu, prípadne ním poverená osoba,
pričom každý výkon prác bude podpísaný.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná zverené práce, že prijíma zodpovednosť za riziká
realizácie v rámci zmluvy o dielo za zmluvnú cenu.
Článok IV.
Platobné podmienky
l. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré bude zhotoviteľ
vystavovať s mesačnou splatnosťou.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
l. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo
zmluvných strán.
3. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť nasledujúcim mesiacom po doručení
písomnej výpovede.
4. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých jeden exemplár si ponechá
objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej
výroby, s. r. o., resp. Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení zmluvy
v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR alebo na webovom sídle obce
(www.novabystrica.sk), a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č.
498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri
zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
V Novej Bystrici dňa 05. novembra 2018
Objednávateľ:

.........................................
Peter Kováč

Zhotoviteľ:

.......................................
Ing. Jozef Balačin
Konateľ

