ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

podľa § 2 6 9 ods. 2 Obchodného zákonníka v z n e n í n e s k o r š í c h predpisov
medzi:
Objednávateľom:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

OBEC OŠČADNICA
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
Ing. Mariánom Plevkom, starostom
00 314 170
Slovenská sporiteľňa, a.s.

a
Poskytovateľom:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

ENZA, s.r.o.
Májová 1098, 022 01 Čadca
Jozef Moskál, konateľ
36 375 918
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1.

Predmetom plnenia tejto zmluvy je poskytnutie služby:
„Strojová úprava bežkárskej trate - frézovanie snehovej pokrývky
s následným vytvorením bežkárskej stopy za účelom vytvorenia
podmienok pre bežecké lyžovanie"
Článok II
Odmeňovanie poskytovateľa

2.1.

Za poskytnuté služby s a objednávateľ zaväzuje na základe dohody zaplatiť
poskytovateľovi sumu: 100,00 Eur/ 1 hod (uvedená cena je bez DPH),
najviac však 49 hodín za zimnú sezónu 2020/2021.

2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi sumu na základe
vystavenej faktúry bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy v
lehote do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Článok III
Spôsob plnenie predmetu zmluvy

3.1

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať
ustanovenia platných zákonov a súvisiacich predpisov, všeobecné záväzné
predpisy a ustanovenia tejto zmluvy a bude s a riadiť predloženými
podkladmi a pokynmi objednávateľa.

Článok IV
Trvanie Zmluvy a jej zánik:

4.1

Táto Zmluva s a uzatvára na dobu určitú a to do vyčerpania limitu
maximálne 49 moto-hodín úpravy trás najneskôr však do
31.03.2021.

4.2

Zmluvu je možné ukončiť:

a)
b)
c)

písomnou dohodou Zmluvných strán;
odstúpením zo stany Poskytovateľa;
odstúpením zo strany objednávateľa.
Článok V
Osobité ustanovenia

5.1

Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti ktoré zistil
pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov
objednávateľa.

5.2

Poskytovateľ sa nesmie od pokynov objednávateľa odchýliť. Ak poskytovateľ
túto povinnosť poruší, zodpovedá za spôsobené škody objednávateľa.
Článok VI
Záverečné ustanovenia

6.1

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ
obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

6.2

Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba na základe dohody oboch
zmluvných strán a to vo forme písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov.

6.3 Táto zmluva nadobúda platnosť
zástupcami oboch zmluvných strán.

dňom

jej podpísania oprávnenými

6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.
V Oščadnici dňa ... 1. 2. 2021

Objednávateľ(:

s·f.:-:;-:

o@ľ

v Čadci .... dňa 1. 2. 2021

"'

C
7
V
,z
AO \ r
OBEC 0SCADNft31'\ .
o

#

2

