
ZMLUVA č. o3l2o2o
uzatvorená V zmysle zákona č' 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka), v znenízmien, doplnkov a iných dotknutých

:ákonných ustanovení

medzi:
objednávatel'om:
obec Krajné, 9]'6 16 Krajné 52
v zastúpení: JUDr. Ján Konečník, starosta obce
ICO: 00311715
DlČ: 2021079698
Bankové spojenie: Prima Banka a.s., |BAN SK68 5600 oooo 0006 1838 1oo1a.
zhotovitel'om:
KoCHÁNEK Pavel , 9o7 01 Myjava SNP 410/7
lČo: 22706658
DlČ: 1020282989
lČ opH: SKlo2o2829B9

l. Predmet zmluvy
].. Predmetom zmluvy je výkon zimnej údržby miestnych a účelových komunikácií v k.ú. Krajné, v

prevažnej miere v okolísídla zhotovitel'a v prospech objednávatel;a.
2' Zimnou údržbou sa rozumie odhŕňanie snehu z komunikácií vo svojom mene osobne, resp,

Pomocou svojho zamestnanca s vlastným mechanizmom podl'a pokynov zástupcu objednávatel'a.3. Zimnú údrŽbu zhotovitel' nevykonáva pravidelne, prednosť má'v nej nasaoenĺe vlaétnej techniky
objednávatel'a.

l!. Rozsah poskytovaných mechanizmov
Zhotovitel' vykoná zimnú údržbu prostredníctvom traktora s predným náhonom (s minimálnym
výkonom 50 kW) s radlicou.

lll. Dobra platnosti zmluvy a odplata za výkony
1. Dobou platnosti zmluvného vzťahu je obdobie zimnej údrŽby rokov 2019/2020.2' Za výkon zhotovitel'a v zimnej údržbe mu patríodplata:

o Vo výške 29 € l za I hod nasadenia traktora s radlicouc Vo výške 33 € lza1' hod nasadenia traktora s čelným nakladačom a radlicou.
3. Cena odplaty je cena bez DPH,
4. Zhotovitel' na svoje výkony (odsúhlasené a potvrdené objednávatel'om) vystaví faktúru, resp'

faktúry s obvyklými platobnými podmienkami.

lV. ostatné dojednania a záverečné ustanovenia
].' Zmluvné strany znášajú v plnom rozsahu následky za spôsobenú škodu sebe navzájom ako i

tretím osobám.
2. Učinnosť zmluvy nastáva dňom jej zverejnenia'
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť je viazaná skončením potreby zimnej údrŽby.4' Zmluvu môŽu obe strany jednostranne vypovedať kedykol'vek, jej platnosť končí okamžite.5' Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden obdrŽíobjednávatel', jeden zhotovitel'.

V Krajnom, dňa 18.].2.2ĺ19
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