DODATOK č. 1
ku zmluve o vykonaní služieb
(zimná údržba ciest)
i.
ZMLUVNÉ STRANY
1.

Dodávateľ
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
IČDPH

2.

Odberateľ
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
DIČ

:

T R E E W O R K E R , s.r.o.
SNP č. 1468/110-58, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
Jakub PRAŽENICA, konateľ
44337078
SK 2022677613
OBEC PREDMIER
Obecný úrad, Predmier č . 5 5 , 013 51 PREDMIER
Ing. Viliam ČILLÍK, starosta obce
00321567
2020618534

II.
PREDMET DODATKU KU ZMLUVE
1.
2.
3.

Predmetom dodatku ku zmluve j e zabezpečenie čistenia miestnych komunikácií v obci
Predmier.
Čistenie komunikácii bude robené zametacím hydraulickým kartáčom so zbernou nádobou,
ktorý je majetkom odberateľa.
Čistenie komunikácií zahŕňa zametanie miestnych komunikácií po zimnej údržbe a zametanie
komunikácií po ich znečistení na základe pokynov odberateľa.

III.
MIESTO A ČAS PLNENIA DODATKU KU ZMLUVE
1.
2.
3.
4.
5.

Miestom plnenia sú miestne komunikácie obce Predmier a obslužné komunikácie a chodníky
podľa pokynov odberateľa.
Čas plnenia je celoročné obdobie.
Služby budú vykonávané vždy podľa dohody s odberateľom, na základe jeho pokynov.
Požiadavku na vykonanie služieb nahlási odberateľ telefonicky
Dodávateľ vykoná službu bezodkladne po nahlásení, v prípade poruchy stroja si vyhradzuje
právo oddialiť vykonanie služby.

IV. .
DOBA PLATNOSTI DODATKU KU ZMLUVE
1. Tento dodatok ku zmluve sa uzatvára na dobu určitú, a to :
- od 01.03.2016
- do 31.12.2018.

V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za služby:
- čistenie komunikácií
1 7 , 5 0 €za hodinu práce + D P H .
Cena za služby v celom rozsahu podľa článku V . tohto dodatku ku zmluve je stanovená
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. ako maximálna vrátane D P H na základe dohody.
2. V prípade realizácie predmetnej služby sa platba bude realizovať po jej vykonaní,
bezhotovostným platobným stykom na základe dodávateľom vystavenej faktúry podľa
skutočne prevedených prác a obojstranne potvrdeného hodinového súpisu skutočne
vykonaných prác.

3. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia odberateľovi.
4. Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto
náležitosti, odberateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Dodatok ku zmluve bol vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
2. Dodatku ku zmluve obe zmluvné strany rozumejú a súhlasia s jeho textom a obsahom, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Tento dodatok ku zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce.

V Predmieri,

dňa: 29.februára 2 0 1 6 .
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Treeworker,

s.r.o.

Obec

Predmier

