ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obch.zák.

Objednávateľ:

Obec Dúbrava
Zastúpená starostom obce Vladimírom Janičinom
032 12 Dúbrava 191
IČO: 00315176
DIČ: 2020581332

Zhotoviteľ:

Michal Zaťko
032 12 Dúbrava 215
IČO: 43559514
DIČ: 1071094387

Čl.I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Dúbrava
účelom ktorej je zmiernenie následkov poveternostných mimoriadnych podmienok v zimnom
období.
Charakteristika:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre obstarávateľa:
- pluhovanie- miestnych komunikácií v obci,
- odstavné plochy pred Pohostinstvom Baník, stavbou Kancelária Rudných BaníKantína
- komunikáciu v smere od obce na cestu č. 18 „ Šura“
- parkovacej plochy pred Domom smútku a chodníkov pohrebiska
- cesty č. III/018121 v úseku od Domu služieb po Hostinerc Baník
Zhotoviteľ vykoná posyp ciest posypovým materiálom za účelom zabezpečenia zjazdnosti
ciest:
- po odpluhovaní vrstvy nasneženej vrstvy snehu za predpokladu stability
poveternostných podmienok,
- mrznúce mrholenie, mrznúci dážď
Služba:
- preprava zberných nádob komunálneho odpadu od rodinných domov na ulici:
Štepničná, Krátka, Na Erende, Na Hôrke, Prosnie, na miesta s dostatočným
manipulačným priestorom zariadenia na odvoz odpadu a späť.
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Čl. II
Spôsob vykonávania zimnej údržby
Zimná údržba bude vykonávaná mechanicky.
Pluhovanie bude vykonávané mechanizmom zn. Landini 95 s čelnou a zadnou radlicou
o zábere 300 cm, sypačom posypového o objeme 750 l. Nakládka posypového materiálu
bude vykonaná nakladačom Bobcat 753
Čl. III.
Lehoty na vykonávanie prác: zimnej údržby
Zhotoviteľ začne s výkonom zimnej údržby najneskôr o 4,00h a to najskôr:
- cestu č. III/018121 v úseku od Domu služieb po Hostinerc Baník
- ulicu Na Erende
- ulicu Na Dolnej strane
- Ulicu Krátka
- komunikáciu v smere od obce na cestu č. 18 „ Šura“
- ostatné neuvedené v správe objednávateľa.
Zhotoviteľ začatie ako aj ukončenie výkonu údržby mimo dojednanú hodinu oznámi
objednávateľovi.
Čl. IV.
Miesto zhotovenia
Katastrálne územie obce Dúbrava, komunikácia v smere na obec Svätý Kríž a následne na
štátnu cestu I.triedy č. 18, chodníky miestneho cintorína a parkovaciu plochu pred Domom
smútku, - cesty č. III/018121 v úseku od Domu služieb po Hostinerc Baník
ČL.V
Dojednaný čas zhotovenia
Zimné obdobie r. 2011/2012 podľa poveternostných podmienok s prihliadnutím na povahu
diela, tak aby sa dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený zmluvou.
Čl..VI
Cena diela
Za zhotovenie diela zaplatí obstarávateľ zhotoviteľovi odmenu podľa cenovej ponuky
zhotoviteľa: - pluhovanie snehu
22€/hod + 20% DPH
- posyp komunikácií
22€/hod +20% DPH
- odvoz zberných nádob 17€/hod +209% DPH
ktorá bola predložená pred uzatvorením zmluvy.
Čl. VII
Platenie diela
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonané dielo do 30 dní po doručení faktúry,
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Čl. VIII
Vlastnícke právo a správca k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej
Vlastníkom a správcom miestnych komunikácií, na ktorých sa vykonáva predmet diela podľa
Čl. I je obstarávateľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej.
Správcom cesty- č. III/018121 v úseku od Domu služieb po Hostinerc Baník je Správa ciest
Žilinského Samosprávneho kraja

Čl.IX
Výpoveď a odstúpenie od zmluvy
Ktorýkoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu
s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho po
doručení výpovede druhou zmluvnou stranou.
Obstarávateľ môže od zmluvy odstúpiť pokiaľ:
-

zhotoviteľ aj napriek písomným upozorneniam obstarávateľa opakovane a závažným
spôsobom porušil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
zhotoviteľ nevykonal zimnú údržbu po dobu dlhšiu ako jeden týždeň aj napriek
písomnému vyzvaniu na vykonanie práce.

V Dúbrave dňa 22.11.2011

......................................................
Obstarávateľ: Vladimír Janičina
Starosta obce
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...............................................
Zhotoviteľ: Michal Zaťko

