
Rámcová zmluva

Údržba verejnej zelene

Objednávateľ:           Obec Ľubá
Adresa:                       94353 Ľubá č. 79
Zastúpený:                 Silvia Esztergályosová, starostka obce
IČO:                             00309052
Bank. Spojenie:         VÚB a.s. číslo účtu: 174222172/0200

Dodávateľ:                Štefan Daniš
Adresa:                      Šarkan, Diva 179
IČO:                            52064123
Bank.spojenie:

uzatvárajú v zmysle §261 zákona č.513/1991Zb Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu:

Čl.I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je údržba verejnej zelene: kosenie trávy na: miestnom cintoríne, 
na dvore ľudového domu, na dvore škôlky a na ostatných verejných priestranstvách 
obce.
Kosenie trávy:   podľa potreby

Čl.II.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 25.06.2019 do 31.10.2019

Čl. III.
Cena a  platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na celé zmluvné obdobie za všetky vykonané práce:
4,50 €/hodina.
Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať vykonané práce priebežne. Súčasťou faktúry je súpis
Vykonaných prác podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa. 
Úhrada za vykonané práce sa bude vykonávať na základe faktúry vyhotovenej dodáva-
teľom. Úhrada bude vykonaná v hotovosti z pokladne Obecného úrade.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Dodávateľ je povinný:

A) Vykonať práce podľa ust. 537 odst.1 obch. zákonníka
B) Na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo a svoju zodpovednosť
C) Bezplatne odstrániť chyby spôsobené pri vykonaní práce



D) Vykonávať práce je zhotoviteľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou
a odbornosťou, pritom je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho
záujmami.

Objednávateľ je povinný:

Poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie k efektvnemu vykonaniu prác. Zmluvné 
Strany sú povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Čl. V.
Sankcie

V prípade nedodržiania splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania
Vo výške 0,01% z hodnotiy predmetnej faktúry za každý deň omeškania.

Čl. VI.
Ukončenie platnosti zmluvy

Platnosť zmluvy zaniká:

1. Uplynutm lehoty dňom 01.11.2019
2. Dôvodom na jednostranné vypovedanie platnosti zmluvy môže byť porušenie techno-

Logickej disciplíny zhotoviteľom.
3. Výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom každému zo zmluvných 
strán.

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Ľubej, dňa 25.6.2019

...................................................................                ...............................................................

       Silvia Esztergályosová,starostka                                 Štefan Daniš




