ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č.1/2020/PS
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. ustanovení
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
Článok I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Obec Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou 111, 067 82
00323250
2021232763
SK61 0200 0000 0000 2742 4532
VÚB, a.s. pobočka Humenné
(ďalej aj ako „prijímateľ“)

a
Poskytovateľ:
Meno a priezvisko:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

MODRAN, s.r.o.
Modra nad Cirochou 111, 067 82
53082699
2121288961
SK46 0900 0000 0051 7160
Slovenská sporiteľňa pobočka Humenné
(ďalej aj ako „poskytovateľ“)

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)
Článok II
Predmet zmluvy
1. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje objednávať u poskytovateľa tieto
práce:
- Kosenie v priestoroch cintorína,
- Údržba priestorov domu smútku,
- Výkop hrobových miest,
- Opravy a údržby chodníkov a miestnych komunikácií,
- Služby spojené s likvidáciou odpadov a prácami na zbernom mieste,
- Likvidácia čiernych skládok,

-

Stavebné práce na obecnom úrade, v kultúrnom dome a v obci,
Kosenie obecných pozemkov a pozemkov v správe obce,
Odhŕňanie snehu a čistenie chodníkov od námrazy,
Vykonanie posypu chodníkov a ciest posypovými materiálmi,
Pomoc pri organizovaní rôznych kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí.
(ďalej len „služby“)

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby pre objednávateľa podľa objednávok
v požadovanom čase a kvalite.

Článok III
Platobné a cenové podmienky
1. Poskytovateľ bude poskytovať služby za ceny uvedené v prílohe č. 1 – Cenník
služieb – v cene sú zahrnuté aj ceny materiálov a používanej techniky.
2. Na základe vykonaných prác bude vystavená faktúra – daňový doklad.
3. Splatnosť faktúr je 15 dní od dátumu vystavenia.
4. V prípade, ak nebude dodržaný termín splatnosti je poskytovateľ oprávnený
fakturovať úrok z omeškania v sume 0,01 % p.a. z fakturovanej sumy.

Článok IV
Osobitné ustanovenia
1. Objednávateľ sa zaväzuje vystavovať súhrnné objednávky a to najneskôr do
posledného dňa mesiaca na výkon služieb na nasledujúci mesiac.
2. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že na služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
bude výhradne využívať len poskytovateľa. Len v prípadoch, ak poskytovateľ
nebude môcť vykonať požadované služby a to v termíne do 48 hodín, môže si
objednávateľ si objednať tieto služby u iného dodávateľa.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje služby bude poskytovať v čase požadovanom
v objednávkach. V prípade, že nebude možné zo zdôvodniteľných objektívnych
príčin vykonať požadované služby, poskytovateľ sa zaväzuje, že ich vykoná
v najbližšom možnom termíne. O tejto skutočnosti vždy okamžite informuje
zástupcu objednávateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí školenie svojich zamestnancov v oblasti
BOZP pre všetky typy poskytovaných služieb.
5. Poskytovateľ znáša prípadné škody a následky úrazov, ak ku ním dôjde pri
poskytovaní služieb pre objednávateľa.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovej
stránke obce a platí na dobu neurčitú.
2. Výpoveď zo zmluvy môže dať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou formou,
pričom výpovedná doba sú 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zástupcovia oboch zmluvných strán súhlasia s textom a obsahom zmluvy.

V Modre nad Cirochou, dňa 10.09.2020

............................................
Objednávateľ

............................................
Poskytovateľ
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