
ZMLUVA O DIELO  . 24/05/2011

Uzavretá pod a § 536 – 565 Obchodného zákonníka d a 24.5.2011

l.  l.  Zmluvné strany

Objednávate : GELNICKÉ LESY, s.r.o, Gelnica
Sídlo: Slovenská 15, 056 01 GELNICA

O: 31 684 378
 DPH: SK2020501648

DR : 31 684 378/729
Bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Gelnica

íslo ú tu:                 361645-592/0200

Spolo nos  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, v odd. Sro, vl. .
4127/V

Zhotovite : MACEJKO Marián
Názov:
Dátum narodenia:
Rodné íslo: 780510/9411
Bydlisko: Športová 1311/30, 056 01 Gelnica

O: 41 943 155
DR : 1075 589 966

 DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporite a

íslo ú tu: 0523025338/0900
Da ový úrad: Gelnica

l. 2. Predmet zmluvy

Zhotovite  sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávate a vykoná práce lesnej výroby: úprava záhonov a škôlkovanie sadeníc
v lesnej škôlke Zimmerplatz a objednávate  sa zaväzuje zaplati  dohodnutú cenu
pod a lánku 4 za ich vykonanie.

Zhotovite  sa zaväzuje vykona  práce v mieste pod a pokynov  objednávate a.



l. 3. Trvanie a platnos  zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dojednané práce v l. 2 tejto zmluvy na obdobie do
31.05.2011.

Táto zmluva nadobúda platnos  a ú innos  d om jej podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

l. 4. Cena diela

Práce dohodnuté v predmete zmluvy budú vykonané v dohodnutej cene. Ceny
sú stanovené obojstrannou dohodou zmluvných strán.

l. 5. Vykonanie diela

Zhotovite  vykoná dielo pod a technologických postupov na základe
usmernenia a požiadaviek objednávate a. Technológiu prác zhotovite  sa zaväzuje
dodrža  pod a dohodnutých podmienok. Zárove  sa zhotovite  zaväzuje
k zamedzeniu vzniku škôd, ktoré by spôsobil pri výkone prác. Prebera  a fakturova
sa budú len práce v JPRL alebo lesných škôlkach, ktoré sú ukon ené pod a
požiadaviek objednávate a.

l. 6. Veci ur ené k vykonaniu diela

1. Zhotovite  vykoná práce zadané objednávate om vlastnými prostriedkami
a materiálom na vlastné náklady a nebezpe enstvo. Práce vykonáva pod a
pokynov objednávate a  na ur ených miestach.

2. Zhotovite  je povinný dodržiava  predpisy na zaistenie bezpe nosti a ochrany
zdravia pri práci, dodržiava  predpisy o Požiarnej ochrane.

3. Zhotovite  zodpovedá objednávate ovi za škody spôsobené pri výkone prác
a zaväzuje sa škody uhradi  v plnej výške.

4. Vykonané práce bude zhotovite  fakturova  objednávate ovi.

5. Objednávate  bude práce vykonané zhotovite om kontrolova  a prebera .
Zhotovite  je povinný požiadavky objednávate a rešpektova .

6. Náklady spojené s dopravou bude zhotovite  uhrádza  objednávate ovi.

l. 7. Platobné podmienky

Zhotovite  vystaví faktúru objednávate ovi za prevedené ukon ené práce
v JPRL alebo lesných škôlkach za príslušný mesiac. Úhrada bude prevedená  do 25
dní od doru enia faktúry na ú et zhotovite a.




