Zmluva o poskytovaní služieb a prenájme techniky
uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami
Obchodné meno:
Sídlo:
Rodné číslo :
Bankové spojenie:

Miroslav Ševců
Bacúrov č. 14
710423/8086
ČSOB, a.s., Zvolen , číslo účtu: 4008241456/7500

(ďalej len dodávateľ/prenajímateľ)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:

OBECNÝ ÚRAD Bacúrov
Bacúrov č. 75, 962 61 Dobrá Niva
00650587
2021346316
Katarína Zlámalová - starostka obce
9712060002/5600
SK70 5600 0000 0097 1206 0002

(ďalej len odberateľ/nájomca)
čl. I
Predmet zmluvy
Dodávateľ/prenajímateľ sa zaväzuje touto zmluvou pre odberateľa/nájomcu zabezpečiť Traktorové
práce podľa čl. II. tejto zmluvy. Odberateľ/nájomca sa zaväzuje za vykonané práce zaplatiť
v prospech účtu dodávateľa/prenajímateľa odplatu podľa dohodnutých cien. Súčasťou predmetu tejto
zmluvy je i prenájom ďalej špecifikovanej techniky.

1.
2.
3.
4.

čl. II
Druh a objem dodávaných prác
Traktorové práce – odhŕňanie snehu.
Dodávateľ zabezpečí práce na základe telefonickej objednávky odberateľa. Kontaktnou osobou je
Katarína Zlámalová 0903 / 811 296 .
Objednávka prác zo strany odberateľa musí prebehnúť s dostatočným predstihom. Odberateľ musí
priebežne sledovať potrebu odhrnu snehu v obci a včas ju nahlásiť dodávateľovi prác. Po skončení
práce vystaví dodávateľ „Výkaz práce“, kde zaznamená presný čas práce a presuny traktora.
Objem dodávaných prác (počet hodín práce) dohodne dodávateľ s odberateľom pri telefonickej
objednávke odberateľa, a to na základe aktuálnej situácie podľa množstva napadnutého snehu. Iba
na základe vzájomnej dohody vie dodávateľ zaručiť kvalitu odvedenej práce.

čl. III
Cena a vyúčtovacie práce
1. Cena za 1 hodinu práce traktora pri službe odhŕňanie snehu je 22 €/ hod. bez DPH.
2. Vyúčtovanie sa uskutoční na základe jednotlivých výkazov prác a to do 31.12. a po ukončení
zimnej sezóny, najneskôr však k 31.03.nasledujúceho roka. Splatnosť je 14 dní od vystavenia
vyúčtovania(príloha č. 1).
čl. IV
Povinnosti odberateľa/nájomcu

1. Zaistiť podmienky pre plynulý priebeh dohodnutých prác a to zabezpečením prípravy pozemkov,
resp. naväzujúcej techniky a to podľa požiadavky dodávateľa/prenajímateľa.
2. Viditeľne označiť všetky prekážky na pozemkoch, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie stroja.
3. Upozorniť dodávateľa/prenajímateľa na miesta a smer inžinierskych sietí (káble, plynovod, závlahy,
drenáže, vodovod a pod. )
4. V prípade poškodenia inžinierskych sietí a strojov z dôvodu nesplnenia povinností podľa čl. IV ods.
2 a 3, uhradí škody odberateľ/nájomca.
5. V priebehu prác sa presvedčiť o kvalite ich prevedenia a denne potvrdiť prevzatie prác vo Výkaze
práce dodávateľa/prenajímateľa, najneskôr však do 24 hodín od ich prevedenia.
6. Zabezpečiť v súlade s dodávateľom/prenajímateľom objektívny systém merania výkonov, k čomu
poskytne odberateľ/nájomca dodávateľovi/prenajímateľovi objektívnu mapu obce.
čl. V
Povinnosti dodávateľa/prenajímateľa
1. Zaistiť plynulú dodávku zmluvných prác, v najkratšom možnom čase po objednávke prác.
2. Prevádzať práce podľa dohodnutých podmienok, prípadne podľa zmluvne uzavretých požiadaviek
odberateľa/nájomcu.
3. Dodávateľ/prenajímateľ môže odmietnuť prevedenie prác bez majetkových sankcií v takých
podmienkach, kde by bola ohrozená bezpečnosť osádky stroja, alebo možnosť poškodenia stroja,
alebo vzniku inej škody (zaparkované automobily, svahy, rozmoknutá pôda, zvýšený výskyt kameňov
a pod.).
4. Pri včasnom nahlásení zabezpečiť zjazdnosť ciest do príchodu prvého autobusového spoja.
čl. VI
Ďalšie ustanovenia
1. Dodávateľ/prenajímateľ a odberateľ prác/nájomca sa dohodli na maximálne možnom využití
nasadenej techniky vrátene prevádzky cez dni pracovného voľna, pokoja a sviatkov.
2. V prípade omeškania s platbami sa dodávateľ/prenajímateľ s odberateľom/prenajímateľom dohodli
na poplatku z omeškania do výšky 0,05 % za každý deň omeškania z dlžnej čiastky.
čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu meniť a doplňovať túto zmluvu písomnou formou so súhlasom obidvoch
zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každej zo zmluvných strán bude dané
jedno vyhotovenie zmluvy.
3. Obidve zmluvné strany s obsahom zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu
neurčitú.
V Bacúrove dňa 11.11.2016

V Bacúrove dňa 11.11.2016

..........................................................

..........................................................

dodávateľ/prenajímateľ

odberateľ/nájomca

Príloha č. 1

Vyúčtovacie práce
v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb a prenájme techniky zo dňa 11.11.2016
Dátum

Účel prác

Odprac.
hodiny

Cena
za 1 hod.

Celkom

Spolu

Vypracoval vyúčtovanie ( prenajímateľ ): ..................................................
Dátum: ............................. Suma spolu slovom:........................................................................

Záznam nájomcu (platiteľa)
Schválená suma: ........................................ Eur
Suma poukázaná :
- * na účet ČSOB, a.s., Zvolen , číslo účtu: 4008241456/7500

podpis: ..............................

- * vyplatené v hotovosti dňa ..................................

podpis: ...............................

Schválil: ................................................
Dňa: ................................

* nehodiace prečiarknuť

