Zmluva o spolupráci c. SÚCPSK.~.f.~.~J.ffdf.!.~.?
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uzatvorená podla § 269 ods. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (dalej len "zmluva")

Zmluvné strany

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Kozák
ICO: 37936859
Osoby oprávnené rokovat o veciach realizacných Ing. Ladislav Holík,
Kontaktná osoba: vedúci strediska údržby ciest: Peter Székely, Ing. Michal Švabík
(d'alej len "SÚC") stredisko: Vranov n 1T
a
Obec: Nižný Krucov 48, 09301 Nižný Krucov, okr. Vranov nl T

zastúpená starostom obce: Mgr. Vladimíra Hermanovská
osoby oprávnené rokovat o veciach realizacných: Mgr. Vladimíra ltermanovská, starostka,
ICO: 00332615
(dalej len "obec") :

uzatvárajú
túto zmluvu.
Clánok l.
Úcel zmluvy
Úcelom uzatvorenia tejto zmluvy je úprava podmienok _spolupráceSÚC PSK a obce za
úcelom všestranného rozvoja územia obce, zveladovania obce a starostlivosti o potreby
obyvatelov obce podla § 1 ods. 2 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona 417 12013 Z.z. Q poberaní dávky v hmotnej núdzi a za úcelom
plnenia úloh súvisiacich so správou a údržbou ciest vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja, ich súcastí a príslušenstva. Konkrétne podmienky výkonu cinnosti
budú presne vymedzené v dohode o vykonaní prác vypracovanej podla vzoru v prílohe.
Clánok II.
Práva a povinnosti SÚC PSK
1. SÚC PSK umožní vykonávanie menších obecných služieb organizovaných obcou, ktoré
sú urcené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a
sociálnych podmienok obyvatelov obce a sú vykonávané v záujme obce, a to na
príslušenstve ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa nachádzajú
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v katastrálnom území obce. Jedná sa o tieto cinnosti : cistenie a upratovanie ( zber
necistôt) priekop a rigolov, cistenie priepustov, natieranie zábradlí a zvodidiel, cistenie
dopravných znaciek, prerezávka stromov a kríkov, kosenie priekop a vybraná zimná
údržba ( napr. cistenie mostov od snehu ). Práce budú dohodnuté s obcou len v prípade
potreby so strany SÚC PSK.
2. SÚC PSK sa zaväzuje v prípade potreby po dohode poskytovat' obci potrebnú súcinnost'
pri vykonávaní menších obecných služieb podla bodu l tohto clánku, poskytovat obci
v prípade potreby nevyhnutné pracovné prostriedky.
3. Kontaktná osoba SÚC PSK je oprávnená vopred urcovat rozsah a druh cinností podla
bodu 1 tohto clánku, v prípade ohrozenia majetku SÚC PSK zastavit' práce.

Clánok III.
Práva a povinnosti obce
1. Obec je povinná pri vykonávaní menších obecných služieb na cestách, ich súcastiach a
príslušenstve vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa nachádzajú
v katastrálnom území obce, dodržiavat pokyny SÚC PSK.
2. Obec je oprávnená vykonávat len taký druh cinností a v takom rozsahu, ktoré vopred
urcí kontaktná osoba SÚC PSK.
3. Obec v plnej miere zodpovedá za vybavenie Uchádzacov o zamestnanie ochrannými
pracovnými prostriedkami a za dodržiavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci
pocas výkonu vrátane oznacenia pracovísk.

Clánok IV.
Skoncenie zmluvy
1. Zmluvaje dojednaná na dobu urcitú jeden rok od doby platnosti zmluvy.
2. Zmluvu možno ukoncit na základe písomnej dohody zmluvných strán, výpoved'ou alebo
odstúpením od zmluvy.
3. Pri ukoncení zmluvného vztahu písomnou dohodou platnost zmluvy koncí dnom, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli.
4. Zmluvné strany môžu odstúpit od zmluvy písomnou formou z dôvodu porušenia
ktorejkolvek zo zmluvných podmienok podla clánku II. a III. tejto zmluvy. Úcinky
odstúpenia nastanú dnom dorucenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluvné strany môžu vypovedat zmluvu písomnou formou bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je jednomesacná a zacína plynút odo dna dorucenia písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane.
Clánok V.
Záverecné ustanovenia
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne dalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byt' podpísané oboma zmluvnými stranami.
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3.

Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost den po
dni zverejnenia na webovej stránke sídle objednávatela.

4.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
prijme jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumitelné a urcité, co svojimi podpismi potvrdzujú.
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