
Z M L U V A o poskytnutí služby

Objednávateľ: OBEC R U D Ň A N Y
053 23 Rudňany 234
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
Bankové spojenie: VÚB Sp.Nová Ves
Číslo účtu: 24120592/0200
Zastúpená : Miroslavom Blišťanom, starostom obce 

a

Poskytovateľ: Slavomír Noga - MOSA
Odorín 11, 053 22 Odorín 
IČO: 31226272 
DIČ: 1023743996
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Sp. Nová Ves 
Číslo účtu: 2613368173/1100 
IBAN: SK2311000000002613368173 
Zastúpená: Slavomírom Nogom

uzavreli túto zmluvu o poskytovaní služeb:

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie mechanizmu na zimnú údržbu miestnych komunikácii 
- zhrňovanie snehu traktorom ZETOR 7245 Horal Systém - zimná sezóna rok 2016/2017.

2. Cena za 1 hodinu práce uvedeným mechanizmom 18,00 €, stanovená dohodou v zmysle 
zákona č. 18/1996 Zb.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať uvedené práce na miestnych určených cestách podľa 
požiadaviek objednávateľa.

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby dopravný prostriedok bol spôsobilý na cesty, 
ktoré sú predmetom zmluvy a vybaviť dopravný prostriedok spôsobilou posádkou a 
pohonnými látkami a ďalšími potrebnými vecami na dohodnuté cesty.

5. Poskytovateľ svoje výkony eviduje v zázname o prevádzke vozidla, ktorý je podkladom 
k ťakturácii za prevedené práce, ktoré overuje objednávateľ.

6. Objednávateľ svoje požiadavky bude operatívne a podľa potreby podávať na telefonickom 
čísle 0915870236 v ktorúkoľvek hodinu, aby bola zabezpečená zjazdnosť miestnych 
komunikácii.

7.Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť úhradu faktúr za prevedené práce.

8. Zmluva vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane



po podpísaní jeden rovnopis.

9. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. 
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudne 
nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade 
so zákonom č. 546/2010 Z. z . , ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov.

V Rudňanoch, dňa . í'í..

Slavomfr Noga - MOSA 1
Odorín 11 /
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