
ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 5.513/1991 Zb.v znení neskorších 
predpisov 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Zhotovíte!': MJJ f:- j':iSjj; i*f í * í( í! *íj ̂  &.í *M i**-' 

DIC DPH:| 
Bankové spojenie : VUB Ružomberok,! 

Objednávateľ: Obec Liptovské Revúce 
034 74 Litovské Revúce 
IČO:315478 
DIČ 2020589637 
Bankové spojenie:Dexia Ružomberok, č. ú. 8306390001/5600 
V zastúpení Ing.Milošom Kurišom,starostom obce 

Článok II. 
Obsah predmetu plnenia 

Zmluva upravuje podmienky poskytovania služby odhŕňania a úpravy miestnych komunikácií 
od snehu ako aj protišmykový posyp pieskovou drt'ou. Poskytovateľ bude túto službu poskytovať 
vlastnou technikou a materiálom. 

Služba zahrňuje odhŕnanie a úpravu miestnych komunikácií od snehu v Strednej a Vyšnej časti 
obce. 

Služba zahrňuje protišmykový posyp pieskovou drt'ou v celej obci. 

Článok III. 
Podmienky vykonávania diela 

- Zhotoviteľ bude poskytovať službu podľa potreby Obecného úradu v zimných mesiacoch. 
- Služba sa začne vykonávať najneskôr o 6.00 hod. Pri napadnutí minimálne 10 cm snehu bez 

ohlásenia a ostatné služby podľa požiadavky. 
- Zhotoviteľ pred začatím výkonu sa bude hlásiť na Obecnom úrade u povereného 

pracovníka,taktiež po ukončení výkonu práce predloží výkaz vykonaní práce poverenému 
pracovníkovi Obecného úradu. 

- Zhotoviteľ negarantuje za odhrnutie komunikácie, na ktorej je prekážka -odparkované 
motorové vozidlo a pod. 

- poverený pracovník Obecného úradu nahlasuje službu zhotoviteľovi. 
- poverený pracovník po vykonaní služby potvrdzuje výkon svojim podpisom na výkaze 

zhotoviteľa. 



Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene poskytovaných služieb v hodnote 26 EUR za jednu 
motohodinu + DPH za odhŕňanie a úpravu miestnych komunikácií od snehu. 

V hodnote 30 EUR za jednu motohodinu +DPH za protišmykový posyp pieskovou drt'ou. 
2. Obecný úrad uhradí fakturáciu vykonanej práce do 15 od jej vystavenia,ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

- Náležitosti ,ktoré nie sú obsahom tejto zmluvy sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka. 
- So zmluvou boli strany oboznámené a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom. 
- Zmluva nadobudne právoplatnosť podpisom zmluvných strán. 
- Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch-pre každú stranu po jednom. 
- Zmluva má platnosť od 28.01.2011. 

V Lipt.Revúcach 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

Obecný úrad Lipt.Revúce 


