
PRIKAZNA zM LUVA č.2l2o2o
na zimnú údržbu v roku 2o2o uzatvorená podl'a E724 a nasl.

občianskeho zákonníka medzi :

Príkazcom
Názov:obec Krajné
Sídlo:916 16 Krajné 52
Zastúpený: JUDr. Ján Konečník, starosta obce
poverený: lng' Ľubomír Galiovslcý (spojenĺe: +42 1905358322)
ICO:00311715
DlČ: 2021079698
( dälej len príkazca )

a

Príkazníkom :
Meno a prĺezvisko: Konečník Dušan
Bydlĺsko: 9].6 16 Krajné
Dátum narodenia:
( dälej len príkaznlx 7

Príkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu obstará za odplatu v roku 2020 sám a vo
vlastnom mene a na účet príkazcu:

zimnú údržbu miestnych komunikácií v k. ú' Krajné (MČ Žadovica, Luskovica, Matejovec,
príp. iné )podl'a pokynov príkazcu.

il.
Dojednanou odplatou je hodinová sadzba vo výške ].6,50 €/hod (pätnásť euro / hodinu).

odplata podlieha daňovým a odvodovým povinnostiam a bude vyplácaná vo výplatných termínoch
príkazcu.

il!.
Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby uskutočnené služby boli
vykonané kvalitne a Včas, aby spíňali požadované technické parametre v súlade s pokynmi príkazcu
a platnýmí právnymi predpismi Slovenskej republiky.

lv.
Kvýkonu prác bude príkazník používaťtraktorJOHN DEERE 2400 s výkonom 58 kW (eČ ľrayzsano) a
vlastnú radlicu. Príkazník hlásĺ príkazcovi (poverenej osobe) kaŽdý nástup do výkonu, jeho rozsah i

ukončenie telefonicky, sms správou (inak dohodnutým spôsobom).

V.
Zmluvné strany sa zaväzujú, Že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o
akýchkol'vek okolnostiach, majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku'

vt.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka,
predovšetkým ustanovenia 5 724 až732 a nasledujúcĺch občianskeho zákonníka'

vil.
V prípade porušenia niektorého z ustanovení uvedených v tejto zmluve jednou zmluvnou stranou,
má právo druhá zmluvná strana od zmluvy odstúpiť.

VIII.



Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do L0. o1.2o21. od zmluvy mÔŽu zmluvné strany odstÚpiť i vpriebehu roka a bez udania dôvodu. Výpoved'zmluvy je nutné pôdať pĺsomnäu roňóu. výpoväonou
lehotou je jeden mesiac.

tx.
V99tLv zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vyhotovené po vzájomnej dohode zmluvných stránvýhradn.e vo forme písomných dod-atkov, któré budú po päopĺse'obĺdŕomi zmluvnýmiii'uf,u;i
neoddelĺtel'nou súčasťou tejto zm luvy.

x.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre kaŽdú zo zmluvných
strán.

xt.
Zm.|uva nad.obúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany sizmluvu prečítalĺ, jej obsahu porozumeli a na znak'súhlasu s jej obsahoní Ju podpGJi'

V Krajnom dňa 18.L2'20].9
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