
 

ZMLUVA O DIELO 2018/05 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 zb. obchodného zákonníka 
v znení neskorších právnych predpisov. 

Objednávateľ: Obecný úrad Kysak 
IČO: 
044 81 Kysak 

Zhotoviteľ: Kosenie Prešov s.r.o 
IČO: 46 269 223 
Poschlova 62 
080 01 Prešov 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 24749/P 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.,pobočka Prešov 
Číslo účtu: SK75 1100 0000 0029 2786 0734 

I.Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je kosenie pozemku vo vlastníctve/užívaní objednávateľa vo
vyznačenom/určenom okolí Obecného úradu Kysak vo výmere cca 1 hektár. 

Údržba v sebe zahŕňa: 
pokosenie trávy 
čiastočný zber pokosenej trávy 

v 
Il.Cas plnenia, doba trvania zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.02.2019 do 01.02.2021 (t.j. 24 mesiacov). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pokosiť predmetný pozemok minimálne každých 21 dní v čase od
08:00 hod do 18:00 hod, a to počas mesiacov máj až október. 
Zhotoviteľ v prípade nepriaznivého počasia nerealizuje dielo. Zároveň informuje
objednávateľa o najbližšom možnom termíne, kedy bude objednávka realizovaná. 

III Cena za dielo 

Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 
kosenie celej výmery 950 EUR (slovom: deväťstopäťdesiat eur) zajedno kosenie 
hnojenie 0 EUR 
vertikutácia 0 EUR 



  

Postrek bude nacenený individuálne, a to na základe použitej látky. 
Zhotovíte!’ nie je platca DPH. 

IV. Platobné podmienky 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú odmenu na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom. 
Faktúry budú vystavované vždy po realizácii skutočne prevedených prác.
Splatnosť vystavených faktúr je 7 dní od ich vystavenia. 

V. Zodpovednosť za vady 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela ním spôsobené v čase jeho odovzdania, ako aj závady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560-562 obch.zákonníka. Zhotoviteľ sa
zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení
oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym vymedzením predmetu diela zo
strany objednávateľa (nesprávne uvedená plocha, nesprávne označenie stromov určených na
vyrezanie a pod.) 

VI. Ostatné ustanovenia 

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo ZOD, je ktorákoľvek zo zmluvných strán
oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od l.dňa
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
V ostatnom sa práva a povinnosti oboch zmluvných strán riadia ustanoveniani Obchodného
zákonníka § 536 - § 565. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a môže byť menená a dopĺňaná len
s písomním súhlasom oboch strán. 
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto tmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpísali. 
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,01.02.2019 01.02.2019

KosenkýrRrašov, s.r.Or

Oi   .    ...............  

 -----ŕč© 46 Ž69 zz3 
s.r. o 

Zhotovíte!’


