
Dohoda o zabezpečení a vykonávaní zimnej údržby

Objednávatel': Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
v zastúpení: Ing. Jurai Blanár, predseda ŽSK
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO: 378 08 427
DIČ:2021626695
TeL/Fax: 041/5032204, 041/5032141

a
Technické služby mesta Bytča, príspevková organizácia
Hlinická č.403116, 014 01 Bytča
v zastúpení: Daniel Cigánik, vedúci organizácie
Bankové spoienie:
č. účtu:
IČO: 00185655
DIČ : 2020442413, IČ DPH: SK 2020442413
Tel.: 041/5523221,

Dodávateľ:

uzatvárajú túto dohodu v nasledovnom znení :

I.
Predmet dohody

1) Predmetom tejto dohody je zabezpečenie a vykonávanie zimnej údržby
chodníka v dlžke 140 m pred budovou súp. č. 161 (prístavba polikliniky)
postavenej na pozemku parcela KN-C Č. 1086/2, a
príjazdovej komunikácie v dlžke 60 m (z ul. S. Sakalovej) k tejto budove pre
sanitné vozidlá s imobilnými pacientmi.

Budova aj pozemok sú zapísané na LV Č. 2085 pre k. Ú. Veľká Bytča, vedenom
Správou katastra v Bytči v prospech vlastníka: Žilinský samosprávny kraj.

2) Na základe tejto dohody sa dodávateľ zaväzuje vykonávať zimnú údržbu t.j.
odhŕňanie snehu a posyp (zmes soli a kameni va) chodníka a komunikácie uvedených
v bode 1 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonanú zimnú údržbu
zaplatiť dodávateľovi odplatu podľa tejto dohody.

II.
Doba trvania dohody a jej skončenie

1) Dohoda zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
b) uplynutím doby uvedenej v ods. 2 tohto článku alebo
c) uplynutím výpovednej lehoty uvedenej ods. 3 tohto článku.

2) Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 1.12.2011 do 30.4.2012.
3) Dohodu možno vypovedaťktoroukoľvek zmluvnou stranou a to aj bez udania dôvodu

s 10 dňovou výpovednou lehotou.
4) Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia výpovede druhej

zmluvnej strane.
5) Zimná údržba bude vykonávaná podľa potreby, vždy však len na žiadosť objednávateľa,

ktorý vykonaním týchto úkonov poveruje svojho zamestnanca - správcu správy majetku



zdravotníckych zariadení v Bytči a táto osoba je oprávnená vykonať aj následnú
kontrolu skutočne vykonanej zimnej údržby.

lIT.
Cena a platobné podmienky

1) Cena stanovená na základe dohody zmluvnými stranami je:
- 20,00 €lhod práce traktor, multikára, bob cat pri odstránení snehu, bez DPH
- 0,15 €/ m2 práce pri posype multikárou aj s materiálom, bez DPH.

2) Dodávateľ bude fakturovať cenu za vykonávanie zimnej údržby vždy mesačne pozadu
s tým, že objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru do 14 dní odo dňa jej doručenia na
jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude
mesačný výkaz skutočne vykonanej zimnej údržby podpísaný príslušným správcom
správy majetku zdrav. zariadení v Bytči.

3) Ak faktúra podľa ods. 2 nesplňa náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo neobsahuje prílohu podľa ods. 2 druhej vety. tohto článku, je
objednávateľ takúto faktúru povinný zaplatiť do 14 dní odo dňa doručenia riadne
opravenej faktúry podľa tejto dohody.

IV.
Ďalšie dojednania

1) Dodávateľ vykoná zimnú údržbu podľa tejto dohody vlastnými strojnými zariadeniami
alebo vlastnými zamestnancami a na vlastnú zodpovednosť.

v.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obidvoch zmluvných strán.

2) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho pre objednávateľa tri rovnopisy
a pre dodávateľa jeden rovnopis.

3) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne, dobrovoľne, nie pod nátlakom ani za
nápadne nevýhodných podmienok podpísali.

V Žiline, dňa :..~ V Bytči, dňa .

Objednávateľ:
Žilinský samosprávny kraj

Dodávateľ:
Technické služby mesta Bytče

. Daniel Cigánik, vedúci organizácie


