
Zmluva o dielo (§ 536 Obchodného zákonníka)  

Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  

1. Zhotoviteľ: Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
IČ DPH: SK  
Zapísaný:  
oddiel:  

 Bankové spojenie: Poštová banka  
Číslo účtu:  
Telefón, fax:  
Oprávnený konať v mene spoločnosti:  

(ďalej ako „zhotoviteľ“)  
a  
2. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Štefurov 

Sídlo: Štefurov 31, 090 42 Okrúhle 
IČO: 00331074  
DIČ : 2020784865 

Zriadená: V zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   
 v platnom znení.  

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko , a. s.  
Číslo účtu: 0438932005/5600  
Telefón: 0905 580 341  

Oprávnený konať v mene spoločnosti: Jana Rišková – starostka obce  
(ďalej ako „objednávateľ“)  

I.  
Úvodné ustanovenie  

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie  
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom  
registri.  

II.  
Všeobecné ustanovenia  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto  zmluvy.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú  cenu podľa 
článku VII tejto zmluvy.  

III.  
Predmet zmluvy   

1. Predmetom tejto zmluvy vykonanie výrubu stromov v zmysle „Rozhodnutia“ - Spoločný obecný úrad so 
sídlom v Giraltovciach, 087 01 Giraltovce č. 105/2021/UPSP zo dňa 02.02.2022.   (príloha zmluvy)  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná výrub stromov, ktoré sú na pozemku, ktorý chce  žiadateľ  zrealizovať z 
dôvodu zabezpečenia druhu pozemku v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, kde druh pozemku 

je TTP – na par. Č. KN-C č. 168/1 – TTP v k. ú Štefurov:  



 - 48 ks Vŕba biela  

 - 192 ks Vŕba krehká  

 - 20 ks Vŕba rakytová 

 - 35 ks Jelša lepkavá 

 - 9 ks Topoľ osikov 

 - 2 ks Javor horský,  

 - krovinaté porasty - baza čierna, zob vtáči, ruža šípková, svib krvavý  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po výrube odstráni kmene vyrúbaného porastu a zanechá parcelu plne funkčnú  v 
charaktere TTP. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poškodenie povrchu pozemkov od pracovnej techniky uvedie do pôvodného stavu. 

IV.  
Vykonanie diela  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III  tejto 
zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa 07. 02. 2022 podpísania tejto zmluvy oboma  zmluvnými 
stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31.12.2022.  

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa avšak podľa 
pokynov uvedených v  ,,ROZHODNUTIE” - Spoločného obecného úradu so sídlom v Giraltovciach. 

V.  
Povinnosti objednávateľa   

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup na nehnuteľnosť za účelom vykonania výrubu  drevín v zmysle 
Čl. III. Bod 1 a 2.  

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať po vykonanej kontrole v zmysle tejto zmluvy. 

VI.  
Povinnosti zhotoviteľa   

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu  a ktoré sú 
potrebné na jeho vykonanie.  

VII.  
Cena diela  

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,  a to za 
cenu drevnej hmoty z realizovaného výrubu drevín. Drevnú hmotu si odvezie zhotoviteľ   na vlastné náklady.   

.  

VIII.  
Záverečné ustanovenia  

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,  prípadne 
ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia  byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci  deň po dni 



zverejnenia. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží  jeden.  

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú  slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.   

6. Zmluvné strany súhlasia s poskytnutím osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane   

osobných údajov.  

V Štefurove  07.02.2022 
 
 
 
 
 
 

…………………………………     ……………………………...  

  zhotoviteľ       objednávateľ 


