OBEC VYHNE
Obecný úrad, Vyhne 100, 966 02 Vyhne

ZMLUVA O ZIMNEJ ÚDRŽBE A ODHŔŇANÍ SNEHU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Medzi:
Objednávateľom:

OBEC VYHNE,
Zastúpená: Ervín Családi, starosta obce Vyhne
Adresa: Vyhne 100, PSČ 966 02 Vyhne
IČO: 00321109
bankové spojenie: OTP, a.s. Bratislava
číslo účtu: SK11 5200 0000 0000 1579 6793
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a
Vykonávateľom:

PRO REAVIS Slovakia, s.r.o.
Zastúpená: Ľuboš Procner, konateľ spoločnosti
Vyhne č. 363, 966 02 Vyhne
IČO: 47 519 479
DIČ: 2023967055
IČ DPH: SK2023967055

(ďalej ako „Vykonávateľ“)
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Vykonávateľ sa zaväzuje objednávateľovi odhŕňať sneh a vykonávať posyp
posypovým materiálom na miestnych komunikáciách, chodníkoch a verejných
priestranstvách obce Vyhne a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi za
túto činnosť odplatu.
2. Odhŕňanie je vykonávateľ povinný začať pri dosiahnutí výšky snehu na komunikácii 5
cm alebo do 1 hodiny od výzvy objednávateľa. Práce je vykonávateľ povinný ukončiť
do 48 hodín od ich začatia resp. pri kalamitnej situácii a podľa náročnosti aj dlhšie po
oznámení Objednávateľovi.
3. V prípade poľadovice sa vykonávateľ zaväzuje uskutočniť posyp komunikácií
posypovým materiálom.

Čl. II
Doba platnosti
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.02. 2019 do 31.12. 2019.
2. Túto zmluvu možno ukončiť na základe dohody oboch zmluvných strán.

3. Každá zo zmluvných strán má právo zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu formou
písomnej výpovede. Výpovedná lehota je 1- mesačná a plynie od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

Čl. III
Platobné podmienky
1. Výška odplaty podľa skutočných výkonov je v sadzbe 25.- €/hod. bez DPH. Výška
odplaty zahŕňa i použitý posypový materiál vykonávateľom, ktorý si sám zabezpečuje.
Úhrada za vykonanú prácu bude vyplatená na základe dodania záznamu o prevádzke
vozidla s vyznačením dátumu, času začatia a ukončenia prác, a celkového sumára
odpracovaných hodín za jednotlivé dni a kalendárny mesiac a z toho vychádzajúcej
predloženej faktúry.
2. Faktúra bude predložená na Obecný úrad v obci Vyhne vždy do piateho dňa v
nasledujúcom kalendárnom mesiaci, so splatnosťou 15 dní odo dňa vystavenia
faktúry.

Čl. IV
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných osobitných podmienkach:
práce sa budú vykonávať vlastným mechanizmom vykonávateľa,
v prípade kalamitnej situácie, alebo zamedzenia možnosti vykonania prác je
vykonávateľ o tom povinný informovať objednávateľa bezodkladne,
vykonávateľ je ďalej povinný informovať objednávateľa o každom začatí a ukončení
prác formou SMS správy alebo telefonicky na číslo 0903 470 185 alebo 0910 912 760,
odhŕňanie sa bude vykonávať v obci Vyhne a to najmä časti obce:
Sídlisko Stred, Slnečná stráň až po Nevidze, Hodruška a podľa potreby Objednávateľa
aj v ostatných častiach obce.
2. Vykonávateľ je povinný v prípade nutnosti vykonania nevyhnutných zmien vopred o
týchto zmenách informovať objednávateľa, ktorý musí k ich realizácií dať svoj súhlas;
v opačnom prípade nie je objednávateľ povinný vykonávateľovi tieto práce uhradiť.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom oboch
zmluvných strán.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom exemplári.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na úradnej tabuli obce.
Vo Vyhniach, dňa 30.01.2019

Vo Vyhniach, dňa: 30.01.2019

…...................................................
objednávateľ

.......................................................
vykonávateľ

