Zmluva
o poskytovaní služby – zimnej údržby miestnych komunikácii
a verejných priestranstiev v Obci Štôla
Dodávateľ:

Dávid Kurpaš
059 37 Štôla 4
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

51031124
1085460970
SK57 0900 0000 0051 3439 9582
a

Odberateľ:

Obec Štôla
059 37 Štôla 29
v zastúpení: Martinom Hajkom – starostom obce
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

00691836
2021202425
SK60 1100 0000 0029 2286 3952

po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli v zmysle § 261 až 408 Obchodného zákonníka túto
zmluvu o poskytnutí služby – zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Obci
Štôla.

I. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb motorovým vozidlom a jednotlivými mechanizmami pri zimnej
údržbe miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Obci Štôla podľa poveternostných podmienok, príp.
telefonickej objednávky odberateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov). Dodávateľ sa zaväzuje, že miestne
komunikácie a verejné priestranstvá v Obci Štôla budú zjazdné najneskôr o 05,30 hod. Dodávateľ o vykonaní
prevedených prác vyhotoví výkaz, ktorý bude potvrdený zamestnancami Obce Štôla v najbližšom možnom
termíne.
II. Doba plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.11.2019 do 30.4.2020.
III. Cenové podmienky
Cena za poskytované služby: 30 €/hod.
V cene je zahrnutá mzda obsluhy a prevádzkové náklady techniky.
Dodávateľ po skončení každého mesiaca zašle odberateľovi faktúru spolu s potvrdenými výkazmi
o vykonanej práci. Odberateľ sa zaväzuje faktúru uhradiť do 14 dní po obdržaní na účet dodávateľa.
IV. Všeobecné ustanovenia
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.
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V. Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení. Zmluva je
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári. Akékoľvek
zmeny a doplnky k tejto zmluve budú urobené písomne.

Č.j.: OS-244-001/2019
V Štôle, dňa 09.10.2019

...........................................
dodávateľ

Zverejnené dňa: 15.10.2019
Účinnosť dňa:
16.10.2019

......................................................
odberateľ

