Číslo zmluvy objednávateľa: .....................

Zmluva o výkone traktorových prác
Uzavretá v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.)

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
www:
Bankove spojenie:
Číslo účtu:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš – starosta obce
00329631
Neplatca DPH
00421- 053/4699 074
00421- 053/4699 073
obec@spisskystvrtok.sk
www.spisskystvrtok.sk
Prima Banka Slovensko, a.s.
3412143001/5600

(ďalej len ako „objednávateľ“)
Vykonávateľ:
DUFART s.r.o.
Sídlo:
Osloboditeľov 67/38, 053 54 Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca:
JUDr. Pavol Dovala - konateľ
IČO:
44701004
IČ DPH :
SK2022805334
Bankové spojenie:
1056352026/1111
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel: sro, vložka č. 23537/V
(ďalej len ako „vykonávateľ“)
Objednávateľ a vykonávateľ sa v ďalšom texte zmluvy spoločne označujú aj ako “zmluvné strany“.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie mechanizmov s ich obsluhou za účelom zimnej údržby
ciest v správe obce Spišský Štvrtok, odstraňovanie následkov živelnej pohromy (odstraňovanie
prekážok na ceste) tak, aby tieto boli spôsobilé plniť svoj účel.
2. Traktorové práce s obsluhou týkajúce sa prevozu materiálov, mulčovania a iných traktorových
prác podľa požiadavky objednávateľa.

Článok III.
Termíny plnenia zmluvy
1. Začiatok plnenia zmluvy je na základe objednávky zo strany objednávateľa, prípadne pri časovej
tiesni na základe telefonickej objednávky zodpovednej osoby objednávateľa.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.3.2015 do 29.02.2016.
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Článok IV.
Cenové, fakturačné a platobné podmienky
1. Ceny za vykonané práce boli stanovené dohodou zmluvných strán podľa cenníka prác, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Vykonávateľ sa zaväzuje k fakturácii predložiť prvotné doklady podpísané objednávateľom
splnomocnenou osobou za preberanie prác, ktoré musia obsahovať celkový čas trvania výkonu.
3. Faktúra za vykonané práce bude doručená do 15 dní od ukončenia prác v príslušnom mesiaci,
prípadne vzájomnou dohodou.
Článok V.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné, resp. úplné nesplnenie zmluvných podmienok je
vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť
zmluvy začína dňom nasledujúcim po dni zverejnia na webovej stránke Obce Spišský Štvrtok
www.spisskystvrtok.sk .
2. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden rovnopis, ktorý má povahu originálu.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami na základe dohody zmluvných strán.
4. Za účelom splnenia podmienok dojednaných v tejto zmluve sú zmluvné strany povinné oznámiť
druhej zmluvnej strane zmeny vo výpise z Obchodného registra týkajúce sa obchodného mena,
sídla, IČO, osôb oprávnených konať za spoločnosť a spôsobu konania za spoločnosť, ako aj
zmeny iných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
5. Vzájomné právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú touto zmluvou.
Ak ich zmluva výslovne neupravuje, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov
platných v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, alebo pod nátlakom,
alebo za iných nápadne nevýhodných podmienok, ustanovenia tejto zmluvy si pozorne prečítali,
všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej
obsah zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, zmluvu vlastnoručne podpisujú.
V Spišskom Štvrtku, dňa 27.02.2015

SIGNED
.............................................................
Objednávateľ

SIGNED
...............................................................
Vykonávateľ
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