Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
medzi
1. strana:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie
Ing. Zuzana Fejesová,
investično-prevádzkový námestník
35555777
2021772544
SK2021772544
Príspevková organizácia zriadená
Košickým samosprávnym krajom - Zriaďovacia listina
č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010
Štátna pokladnica
7000409705/8180
SK68 8180 0000 0070 0040 9705,
Swift/BIC: SPSRSKBA
tel.: 055/7894933
Fax: 055/7894936

Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
Spojenie:
ďalej len “ SCKSK“
2. strana:

K&M&D, s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Registračné č. podnikateľa:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:

Hviezdoslavova 35, 045 01 Moldava nad Bodvou
Lupták Stanislav
44781393
2022833472
SK2022833472
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
5063906857
SK90 0900 0000 0050 6390 6857
SWIFT: UNCRSKBX
tel.: 0904542365

ďalej len “ K&M&D, s.r.o. "
Článok I.
Účel uzavretia zmluvy
1. Účelom uzavretia zmluvy je najmä:
a) zabezpečenie vzájomnej informovanosti medzi SCKSK a K&M&D, s.r.o. tak, aby
v prípadných kalamitných situáciách v zimnom období poskytol K&M&D, s.r.o. práce za
účelom odstraňovania následkov týchto kalamitných situácií.
Článok II.

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii
tejto zmluvy tak, aby došlo k naplneniu účelu spolupráce uvedenému v článku I. tejto
zmluvy v zimnom období 2018/2019.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. K&M&D, s.r.o. sa zaväzuje
a) že v prípade kalamitnej situácie bude pre potreby SC KSK k dispozícii v čase a na
mieste dohodnutom na základe vzájomnej ústnej, alebo písomnej dohody,
b) na odstraňovanie následkov kalamitnej situácie poskytne práce s technikou v zmysle
Prílohy tejto zmluvy,
2. SCKSK sa zaväzuje
a) všetky povinnosti vzniknuté z tejto dohody plniť včas, v súlade so všeobecnými
právnymi predpismi.
Článok IV.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.4.2019.
2. Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať aj bez
uvedenia dôvodu. Zmluvný vzťah sa skončí doručením písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.
3. Zmluvný vzťah možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
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Článok V.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o dôležitých skutočnostiach,
ktoré môžu ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
Zmeny a aktualizácie tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme a na základe dohody
zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy založené touto zmluvou, sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody pri realizácii tejto zmluvy budú riešené
vzájomnými rokovaniami.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je zoznam techniky firmy K&M&D, s.r.o.
s uvedením adresy prevádzky, kde je technika k dispozícii, s cenníkom za mernú jednotku
výkonu a zoznam kontaktných osôb vrátane ich telefonických prípadne aj mailových
kontaktov za obe zmluvné strany.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle SCKSK.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
toho ju podpísali.

V Košiciach dňa ..........

V Moldave n/B dňa .........

za SC KSK:
Ing. Jozef Rauch
poverený riadením organizácie

za K&M&D, s.r.o.:
Lupták Stanislav
konateľ

