
Z m l u v a o d i e l o 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov nasledovne medzi: 

Zhotoviteľ: Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 
034 74 Liptovské Revúce 297 
IČO: 31624421 
DIČ: 2020430940 
Bankové spojenie: Tatra banka Rbk, č.ú.2629706157/1100 
zap. v OR OS Žilina, oddiel: Dr., vložka č. 95/L, 
v zastúpení predsedom družstva: Bc. Annou Kováčikovou 

a 

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

Článok I. 

Obsah a rozsah plnenia. 

Služba bude poskytnutá na odhŕňanie a úpravu ciest v zimnom období, mimo ciest 
hlavnej komunikácie. Služba bude poskytovaná mechanizačnými prostriedkami, ktoré 
sú vo výlučnom vlastníctve PD Liptovské Revúce. Služba zahŕňa všetky práce ( 
odhŕňanie, odvoz, posyp...) , podľa požiadaviek OÚ v časti obce Nižná. 

Článok II. 

Podmienky vykonávania diela. 

• PD Liptovské Revúce bude službu vykonávať podľa potreby Obce Liptovské 
Revúce v zimných mesiacoch roka 2011/2012 do 31.5.2013. 

• Služby sa budú vykonávať podľa požiadavky objednávateľa. V noci pri 
napadnutí minimálne 10 cm snehu okamžite bez ohlásenia objednávateľa tak, 
aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácií. 

• Vodiči, popr. vedenie družstva nahlásia začatie výkonu práce na Obecný úrad 
a svoj výkon budú dokladovať výkazom o vykonaní práce poverenému 
pracovníkovi Obecného úradu. 
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• PD Liptovské Revúce negarantuje za úpravu ciest na komunikácii na ktorej je 
prekážka ( odparkované mot. vozidlo, metrovica a pod.) ako aj popr. 
spôsobenej škode z tohto dôvodu. 

• Zodpovední pracovníci za výkon prác: Bc. Kováčikova Anna - 0905 248 121 
Baďová Anna - 0908 961 532 

• Poverený pracovník OÚ nahlasuje službu zod. pracovníkom PD 
• Poverený pracovník OÚ po vykonaní služby potvrdzuje výkon práce 

podpisom na výkaze PD 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene poskytovaných služieb: 
Traktory 31,20€ s DPH za hodinu 
Liaz 31,20 € s DPH za hodinu 
UNC 31,20 € s DPH hodinu 
posyp ulíc 31,20 € s DPH za hodinu. 

2. Obec Liptovské Revúce a Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce sa 
dohodli, že vykonaná práca bude kompenzovaná s daňovými pohľadávkami 
obce voči Poľnohospodárskemu družstvu, popr. bude fakturácia uhradená do 
15 dní od jej doručenia na Obecný úrad. 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia. 

• Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa budú riadiť podľa 
Obchodného zákonníka 

• Zmluvné strany si zmluvu dôkladne preštudovali a dobrovoľne ako znak 
súhlasu ju potvrdzujú svojim podpisom 

• Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 
po jednom 

• Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu obidvoch strán a platí do 
31.5.2013 

V Liptovských Revúcach 

Bc. Anna Kováčikova 
predsedníčka PD 

HU žo?f 
Obec Liptovské Revúce 

PSČ: 034 74 tel.: 044/439 7 I 
okres Ružomberok 

k 
Ing. Miloš Kuriš 

starosta obce 
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