
Z M L U V A
o VYKONÁVANÍ UPRATOVACÍCHA ÚDRŽBÁRSKYCHPRÁC

V DOME SMÚTKU A V OBJEKTE CINTORÍNAV TVRDOŠÍNE

objednávateľ
Obchodné meno:
Štatutárny orgán:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Banka:
Číslo účtu:

dodávateľ
Obchodné meno:
Miesto podnikania:

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Čl. I
Zmluvné strany

Technické služby mesta Tvrdošín
Marián Ondrašák
Pod Velingom 263, 027 44 Tvrdošín
00490628
2020568858
SK 2020568858
VÚB, a.s. RP Tvrdošín
9331 332/0200

a

Ján Gonda
A. Hlinku 477/9
027 44 Tvrdošín
40609359
1021483507
Slovenská sporiteľňa
0322396888/0900

Čl. II
Predmet zmluvy

. upratovacie a údržbárske práce V Dome smútku

. V zimných mesiacoch čistenie a odpratávanie snehu v areáli cintorína

. čistenie chodníkov od lístia a trávy

. zhrabávanie pokosených trávnatých plôch

. vytyčovanie miest určených na pochovávanie

. dozor pri stavebných prácach - osádzanie pomníkov a obrúb hrobov

Vykonanie prác uvedených V súpise, ktorý bude priložený ku mesačnej fakturácii V súlade

s predmetom zmluvy.

Čl. III
Podmienky zmluvy



Čl. IV
Cena za poskytnuté služby

Dodávateľovi patrí za uskutočnené práce mesačne suma vo výške 260,00 EUR, slovom

dvestošesťdesiat eur.

Čl. V
Doba trvania zmluvy a výpovedná lehota

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2020 do 31.12.2020.

Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať okamžite v prípade, ak by dodávateľ užíval

predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve.

Čl. v1
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 1.2.2020.

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami, podpísanými

obidvoma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je vyhotovená V dvoch exemplároch. 1 exemplár obdrží dodávateľ al exemplár
objednávateľ.

4. Zmluvu môžu obidve zmluvné strany vypovedať jednomesačnou výpovednou lehotou,

ktorá začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení písomnej výpovede.
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Ján äšmda Marián Ondras , riaditeľ TS
za d ávateľa za objednávateľa

v Tvrdošíne dňa 31.01.2020


