SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
OBLASŤ BARDEJOV
Štefánikova 789, 085 48 Bardejov

D O H O D A č.: 6/2020
Dohoda uzatvorená na základe objednávky č. 124/2020 zo dňa: 23.11.2020
medzi objednávateľom obcou: KRAČÚNOVCE IČO: 00322181.............zastúpenou jej starostom
a dodávateľom Správou a údržbou ciest PSK, oblasť Bardejov, Štefánikova 789, Bardejov,
IČO: 37936859, zastúpenou oblastným riaditeľom Ing. Petrom Krivkom
na výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci KRAČÚNOVCE pre zimné obdobie
2020/2021, do 31.3.2021.
Pre výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách v obci je potrebné, aby obe strany
súhlasili s týmito podmienkami:
1. Výkon sypačom na miestnych komunikáciách bude vykonaný vtedy, ak bude potrebný aj na
ceste I., II. alebo III. triedy – bez zavolania starostu, ak to vodič vykonávajúci zimnú údržbu
uzná za potrebné, pretože miestna komunikácia v správe obce je pokračovaním tejto cesty.
Vykonanie prác (odstraňovanie snehu, posyp) na miestnej komunikácii v obci naviac, musí
požadovať starosta obce každý výkon samostatne, vždy max. do 8,oo hod. na dispečingu SÚC
PSK oblasť Bardejov na č.t.7880416 (obce patriace pod stredisko Giraltovce – č.t.
054/7364027, 0915 879 993).
2. Za vykonanie predmetu tejto dohody dodávateľ objednávateľovi vyúčtuje faktúrou podľa
skutočných nákladov SÚC PSK, oblasť Bardejov v platných cenách mesačne. Zmluvné strany
sa dohodli na úrokoch z omeškania pre prípad omeškania objednávateľa zo zaplatením faktúry
po dni splatnosti, ktorý je 0,06% z dlžnej sumy za každý deň omeškania objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute pre prípad omeškania objednávateľa so
zaplatením faktúry po dni splatnosti, ktorá je 10% z dlžnej sumy za každý mesiac z omeškania
objednávateľa. Zmluvná pokuta nesmie presiahnuť 100% z dlžnej sumy.
3. Výkon je potrebné zo strany objednávateľa odsúhlasiť za uplynulý mesiac, vždy do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca. Ak sa tak nestane, vykonané práce budú dodávateľom považované za
odsúhlasené a neskôr sa nemôžu meniť. Pri neuhradení faktúry sa dohoda na výkon zimnej
údržby zrušuje, nakoľko sa to pokladá za podstatné porušenie tejto dohody zo strany
objednávateľa.
4. Ak práce zabezpečované sypačom alebo traktorom – budú vykonávané cez pracovnú dobu, po
ukončení prác na ostatných cestách, vyúčtovanie sa vykoná len za dobu pri prácach na
miestnych komunikáciách.
5. Ak budú práce sypačom alebo traktorom požadované samostatne, výlučne pre objednávateľa
a práce traktorom po pracovnej dobe, v sobotu, nedeľu a vo sviatok, vyúčtovanie sa vykoná aj
počas presunu mechanizmov zo sídla dodávateľa na miesto výkonu určené objednávateľom.
6. Obec musí zúžené miesta a pevné prekážky na miestnych komunikáciách vytýčiť tak, aby pri
výkone zimnej údržby dodávateľom, nedošlo ku škode. Inak dodávateľ nezodpovedá za
vzniklú škodu.
7. Dodávateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nezjazdnosti miestnych
komunikácií objednávateľa.
8. Objednávateľ môže určiť pracovníka, ktorý bude záznam o prevádzke motorových vozidiel za
vykonané práce podpisovať. Ak objednávateľ tak neurobí, záznam podpíše dispečer
dodávateľa, čo sa má za to, že predmet zmluvy bol vykonaný správne.
9. Dohodu možno ukončiť aj výpoveďou účastníkov v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá
začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jej doručení druhej strane v písomnej
forme.
10. Účastníci túto dohodu robia vážne, zrozumiteľne, určito a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú. Je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom
výtlačku.
V Bardejove dňa: 27.11.2020
Ing. Peter Krivka, oblastný riaditeľ

objednávateľ, odtlačok okrúhlej pečiatky

