ZMLUVA O VYKONANÍ PRÁC
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
číslo: 075 02 1034
medzi
Objednávateľ:

MESTO FIĽAKOVO
Radničná 25, 986 01 FIĽAKOVO
zastúpené JUDr. Jaromírom KALIČIAKOM - primátor mesta
bankové spojenie: OTP Banka Slovakia, a.s., pobočka Fiľakovo
č. účtu 8174961/500
IČO:00316075
DIČ: 202 111 5052

a
Dodávateľ:

Drevospiš K + B, spol. s r.o.
sídlom: Štefánikova 490/40, 985 54 Lovinobaňa
zastúpený: p. Norbert Horváth - konateľ
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 0342840018/0900
IČ DPH: SK2020033653
IČO: 36 189 529
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bysrica, odd.: Sro,
vložka č.: 17735/S
I.
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác:
- Výrub drevnej hmoty/stromov/ v mestskom parku vo Fiľakove,
- Počet stromov 48 ks (topoľ, javor, gaštan, hrab) v zmysle rozhodnutia,
- Odstránenie koreňového systému po výrube
- Odvoz drevnej hmoty a koreňov z parku

II.
Odplata
Odplata za vykonané práce je 0.-€ , t. j- práce budú vykonané za drevnú hmotu predmetu
plnenia bezodplatne.
III.
Čas plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť uvedené práce od 25.03.2011 do 25.04.2011. Čas plnenia
nie je v rozpore s rozhodnutím Obvodného úradu ŽP v Lučenci č. j. ŽP-2011/00289 zo dňa
03.03.2011.
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IV.
Ostatné ustanovenia
Za prípadné vzniknuté škody počas plnenia predmetu tejto zmluvy zapríčinené
dodávateľom na existujúcich inžinierskych sietiach a nehnuteľnostiach zodpovedá
dodávateľ. Objednávateľ je povinný oboznámiť dodávateľa o existencii a trasách
inžinierskych sietí.
Dodávateľ zodpovedá za dodržanie príslušných právnych predpisov na úseku bezpečnosti,
ochrany a zdravia ľudí počas vykonania prác.

V.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné záväzkové vzťahy a spory vzniknuté na základe
tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom, teda právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán
ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom znení.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy budú
predložené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Vo Fiľakove, dňa 24.03.2011

Dodávateľ:

Objednávateľ:

Drevospiš K + B, s.r.o.
Norbert HORVÁTH
konateľ

Mesto Fiľakovo
JUDr. Jaromír KALIČIAK
primátor mesta
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