Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice
v zimnom období 2021/2022 (číslo úseku {ID úseku})
uzavretá podľa ustanovení § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
ZMLUVNÉ STRANY
Príkazca:

Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135
(ďalej len „mesto“)

Príkazník: {Meno} {Priezvisko}, adresa trvalého pobytu: {Adresa}, nar.: {DD.MM.RRRR}, číslo účtu
(IBAN): {SK......}
(ďalej len „pracovník“)
uzatvárajú na základe spoločnej dohody túto príkaznú zmluvu (ďalej len „zmluva“):
I.

PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom tejto zmluvy je:
a) záväzok pracovníka vykonávať pre mesto v období od {DD.MM.RRRR} do {DD.MM.RRRR}, spolu
v rozsahu {...} kalendárnych dní (ďalej len „vymedzené obdobie“) úkony zimnej údržby
za účelom zabezpečenia schodnosti miestnej komunikácie určenej pre chodcov alebo
na chodníku v rozsahu vymedzeného úseku (ďalej len „chodník“),
b) záväzok mesta zaplatiť pracovníkovi dojednanú odplatu.
Na účely tejto zmluvy sa vymedzeným úsekom rozumie nasledovný úsek chodníka:
identifikačné číslo: {ID úseku}, názov (lokalizácia): {názov úseku}, presná špecifikácia úseku (GPS
súradnice): {GPS začiatok} - {GPS-koniec}, výmera: {rozloha} m2.

2.

II.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.

Pracovník sa počas vymedzeného obdobia zaväzuje bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti
chodníka.
Práva a povinnosti zmluvných strán sú podrobne upravené vo Všeobecných zmluvných
podmienkach pri vykonávaní zimnej údržby chodníkov fyzickou osobou, verzia 2021.1 (ďalej len
„VZP“). VZP sú tiež zverejnené na webovom sídle: www.kosice.sk/mesto/vseobecne-zmluvnepodmienky.
Pracovník záväzne vyhlasuje, že sa s obsahom VZP dôkladne oboznámil.
Súčasťou VZP je aj odmeňovací poriadok, na základe ktorého mesto uhradí pracovníkovi odplatu
za plnenie predmetu zmluvy. Pracovník súhlasí so spôsobom určenia odplaty.

2.

3.
4.

III.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Za neoddeliteľnú súčasť zmluvy sa považujú VZP. Mesto zabezpečí nepretržité zverejnenie VZP
počas celého vymedzeného obdobia na svojom webovom sídle.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto zmluvou sa
spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane pracovník a dva
rovnopisy dostane mesto.

2.
3.
4.

V Košiciach dňa {DD.MM.RRRR}
Mesto Košice

Pracovník ({Meno} {Priezvisko})

.........................................................

.........................................................

