
ZMLUVA O DIELO 

podľa $ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších noviel a doplnkov. 

Objednávateľ: 

160: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „objednávateľ“) 

A 

Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
IČO: 
(ďalej len „zhotoviteľ““) 

I. Zmluvné strany 

Obec Šišov 
956 38 Šišov 63 
Zastúpená: Ing. Elena Valachová, starostka obce 
00 311 138 
2021054288 
VÚB a.s., exp. Bánovce nad Bebravou 
SK40 0200 0000 0000 0502 8192 

Peter Gerhát 

956 38 Sišov 119 

51716259 

II. Všeobecné ustanovenia 

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

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať aza dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

III. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie výrubu stromov v zmysle Rozhodnutia obce Rybany 
zo dňa 14. 11. 2022, č. sp. 406/2022. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná výrub stromov, ktoré sa nachádzajú na pozemku vo 
vlastníctve obce Šišov na parc. č. 85/1, 6/1 a 6/9 k.ú. Šišov v počte 20 kusov. 

IV. Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľa sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 
čl. III. tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a termínom dokončenia najneskôr do 31. 3. 2024. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne anie je viazaný pokynmi 
objednávateľa.



III III O 

V. Povinnosti objednávateľa 

. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prístup na nehnuteľnosti za účelom vykonania výrubu 
drevín v zmysle čl. III, bod 1 a2. 

. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

VI. Povinnosti zhotoviteľa 

. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktorá sa vzťahujú k odovzdanému 

dielu a ktoré sú potrebné na jeho vykonanie. 

VII. Cena diela 

. 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 

. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia. 
. Zmeny adodatky ktejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom zverili 

nesprístupnia tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie predmetu tejto zmluvy. 

. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodné zákonníka, pokiaľ nie je stanovené inak. 

. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s rovnakou účinnosťou a platnosťou, pričom 
každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
po jej podpísaní zástupcami zmluvných strán. 

VŠišove dňa 3 /- 24% BE 

  

       
Zhotoviteľ: 

Ing. Elena Valachová Ná Peter Gerhát 

Objednávateľ: 

starostka obce


