
Zmluva o dielo 
uzavretá v zmysle ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

medzi účastníkmi dňa: 16.11.2015 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 
OBEC STREKOV, sídlo 941 37 STREKOV č. 1036, IČO: 00309273 

zastúpená  starostom obce, Jánom Téglásom   

 

ZHOTOVITEĽ: 

 
ZEI v.o.s, Pávia 29/26, 945 01 Komárno, zapísaný v obchodnom registri Okresného 

súdu v Nitre v odd. Sr, vo vložke číslo 30/N, IČO: 34109226 

zastúpený spoločníkom spoločnosti, Ľudovítom Židekom 

 

I. 

Predmet plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa výrub: 

-  31 ks agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa meraného vo výške 130 cm 

nad zemou od 50 do 200 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 784/1, 787  v katastri územia 

Strekov  podľa rozhodnutia Obce Rúbaň číslo č.j.: 3070-04/15 Cz zo dňa 11.11.2015. 

Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu 

podľa čl. II. tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ preukazuje oprávnenie na vykonávanie výrubu na základe Výpisu z obchodného 

registra Oddiel: Sr, Vložka číslo: 30/N. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
 

II. 

Cena 

1.Zhotoviteľ vykoná výrub stromov v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy na 

vlastné náklady. 

2.Vyťaženú drevnú hmotu objednávateľ   odpredáva  zhotoviteľovi na základe kúpnej 

zmluvy, ktorá sa uzatvára  súčasne s touto zmluvou. 

 

III. 

Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať výrub v dohodnutom termíne podľa rozhodnutia Obce 

Rúbaň číslo č.j.: 3070-04/15 Cz zo dňa 11.11.2015 v čase vegetačného pokoja, v termíne  odo 

dňa právoplatnosti citovaného rozhodnutia do 30.4.2016. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním v dohodnutých termínoch, počas 

omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojho záväzku.  

 

IV. 

Miesto zhotovenia diela 

1.Miestom zhotovenia diela je kat.úz. Strekov parc. č. 784/1, 787    

 

 

V. 

Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej 

 

1.Vlastníkom veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na nej.  

 



VI. 

Zodpovednosť za chyby 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.  

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až § 431 

Obchodného zákonníka. 

VII. 

Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať  zhotoviteľovi pozemky, a to v stave zodpovedajúcom 

podmienkam na výrub spolu  s právoplatným rozhodnutím na povolenie výrubu stromov. 

2.Výrub dreviny sa uskutoční v čase vegetačného pokoja, v termíne  od 1.10. do 30.4. 

bežného roka. 

3.Pri výrube drevín žiadateľ zabezpečí, aby sa nepoškodili okolité dreviny. 

4.Výrub drevín uskutoční zhotoviteľ  na vlastné náklady a odstráni  všetku drevnú hmotu. 

5.Objednávateľ vyťaženú drevnú hmotu  odpredá zhotoviteľovi podľa  osobitnej kúpnej 

zmluvy. 

IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa 3 dni vopred na jeho odovzdanie 

a prevzatie v mieste plnenia.  

2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania,  spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere 

ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá s uvedením dôvodov. 

3. Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici 

o prevzatí, 

XI. 

Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 

informácie na iné zmluvné účely.  

2. O priebehu realizácie diela zhotoviteľ spolu s objednávateľom sú povinní viesť denník 

o počte vyrúbaných stromov, výšky kmeňov vyrúbaných stromov, obvodu kmeňov stromov, 

druhu stromov. 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu súčasne s kúpnou zmluvou na predaj 

drevnej hmoty. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike.  

4. Podpísaní účastníci vyhlasujeme, že podpísaním tejto zmluvy výslovne udeľujeme súhlas 

so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ust. § 4  ods. 1 písm. i), v spojení s ust. § 7 

ods. 1, ods. 4 písm. b) zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

V Strekove dňa:    16.11.2015 

     

 

 

 

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

objednávateľ     zhotoviteľ       



 

 

Kúpna zmluva 

uzavretá v zmysle ust. §-u 409 a nasl. obchodného zákonníka 

_______________________________________________________ 

 medzi účastníkmi dňa : 16.11.2015 

 

OBEC STREKOV, sídlo 941 37 STREKOV č. 1036, IČO: 00309273 

zastúpená  starostom obce, Jánom Téglásom   

 
 

ako  p r e d á v a j ú c a 

 

ZEI v.o.s, Pávia 29/26, 945 01 Komárno, zapísaný v obchodnom registri Okresného 

súdu v Nitre v odd. Sr, vo vložke číslo 30/N, IČO: 34109226 

zastúpený spoločníkom spoločnosti Ľudovítom Židekom 

 

ako k u p u j ú c a 

I. 

  Predmetom zmluvy je kúpa a predaj drevnej hmoty v počte stromov a podľa  druhu 

stromov:  31 ks agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa meraného vo výške 

130 cm nad zemou od 50 do 200 cm, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. č. 784/1, 787  

v katastri územia Strekov  podľa rozhodnutia Obce Rúbaň číslo č.j.: 3070-04/15 Cz zo dňa 

11.11.2015. 

 II. 

 Výrub stromov zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady. 

 Zhotoviteľ  na drevnú hmotu uzatvára   súčasne s touto zmluvou kúpnu zmluvu na 

túto hmotu.   

Dohodnutá cena za predmet kúpy a predaja je vo výške 1 000 EUR.  

 

Skutočné množstvo odpredaného dreva bude zistené po vykonaní výrubu stromov podľa 

zmluvy o dielo  za prítomnosti oboch účastníkov. 

Kúpna cena bude zaplatená   v sume  1 000  EUR  uvedenom v predchádzajúcom odseku. 

 

 III.  

 Predaj sa uskutoční  do 30.04.2016. 

 IV. 

  Miestom prevzatia bude kataster územia Strekov parc. č. 784/1, 787    

Prevzatie bude    potvrdené v zápisnici  o prevzatí  diela podľa zmluvy o dielo. 

Vlastnícke právo k predávanému drevu prejde okamihom zaplatenia kúpnej ceny. 

Nebezpečenstvo škody na tovare, prejde na kupujúceho prevzatím. 

 

                     V. 

  Kúpna cena za odpredané drevo bude zaplatená  na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim na   jeho účet uvedený  vo faktúre. Faktúra musí mať náležitosti daňového 

dokladu. 

Dohodnutá lehota splatnosti   je 14 dní odo dňa odoslania faktúry. 

V prípade omeškania so zaplatením faktúry sa účastníci dohodli na úroku z omeškania 

vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. 

 

VI. 

 Odstúpenie od zmluvy je možné, len po predchádzajúcej dohode oboch účastníkov na 

základe dodatku uzavretého k tejto zmluve. 

 



 VII. 

Podpísaní účastníci zhodne vyhlasujeme, že táto zmluva vyjadruje našu skutočnú 

a slobodnú vôľu, obsahu sme porozumeli a na znak porozumenia ju vlastnoručne podpísali. 

 

     VIII. 

 Právne účinky zmluvy nastanú jej podpísaním súčasne s uzavretím zmluvy o dielo na 

výrub stromov – drevne hmoty, ktoré je predmetom  kúpy podľa tejto zmluvy. 

 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2 krát pre každého účastníka. 

 

 V neupravených vzťahoch sa účastníci riadia ust. obchodného zákonníka. 

 

 

 

 V Strekove dňa: 16.11.2015 

 

 

 

 

 

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

             p r e d á v a j ú c i                                                   k u p u j ú c i  

 

 

 

 

 

 

 


