
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podl'a S 536 a násl. zákona č. 513/1991 zb. obchodného zákonníka v 

znení neskorších právnych predpisov. 

 čl. l. Zmluvné strany 
Objednávatel': Obec Kysak 

IČO: 00324400 

04481 Kysak 146 

zastúpený: Ing. L'ubomír Krajňák, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Košice 

číslo účtu: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

I.2 Zhotovitel': Šimon Dudra - KOSIMEX 

IČO: 52551784 

04481 Kysali 250 číslo živnostenského 

registra 830-21273 

Predmet zmluvy 

1 . Predmetom tejto zmluvy je kosenie pozemku vo vlastníctve objednávatel'a vo vyznačenom okolí 
Obecného úradu Kysak vo výmere cca 107 árov podla prílohy. 

2. Údržba v sebe zahfňa:  pokosenie 
trávy  čiastočný Zber pokosenej 
trávy 

Čl. Ill. Čas plnenia, doba trvania zmluvy 

1 . Táto zmluva sa uzatvára na obdobie kalendárneho roka od 01.06.2020 do 31 .10.2020. 
2. Zhotovitel' sa zavazuje pokosit' predmetný pozemok minimálne 1x mesačne v čase od 08:00 

hod do 18:00 hod a to počas mesiacov jún až október. 
3. Zhotovitel' v prípade nepriaznivého počasia nerealizuje dielo. Zároveň informuje 

objednávatel'a o najbližšom možnom termíne, kedy bude objednávka realizovaná. 

ČI. IV. Cena za dielo 

1 . Cena za dielo za kosenie celého areálu bola stanovená dohodou zmluvných strán na 8 € za 1 
ár na plochách podla prílohy a plochách objednaných naviac. 

2. Zhotovitel' nie je platca DPH. 
Čl. V. Platobné podmienky 



1 Objednávatel' sa zavazuje zaplatit' zhotovitelovi dojednanú odmenu na základe faktúry 
vystavenej zhotovitel'om. 

2 Faktúra budú vystavovaná naraz, vždy po realizácii skutočne prevedených prác. 3 
Splatnost' vystavených faktúr je 7 dní od ich vystavenia. 

ČI. VI. Zodpovednost' za vady 

1 Zhotovitel' zodpovedá za vady diela ním spösobené v čase jeho odovzdania, ako aj závady, 
ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu S 560-562 obchodného zákonníka. Zhotovitel' 
sa zavazuje prípadné vady diela bezplatne odstránit' bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej písomnej reklamácie objednávatel'a. 

2 Zhotovitel' nezodpovedá za škody spösobené nesprávnym vymedzením predmetu diela zo 
strany objednávatel'a (nesprávne uvedená plocha, nesprávne označenie stromov určených na 
vyrezanie a pod.) 

ČI. VII. Ostatné ustanovenia 

1 V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo ZOD, je ktorákol'vek zo zmluvných strán 
oprávnená túto zmluvu vypovedat'. Výpovedná lehota je mesačná a začína plynút' od l.dňa 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

2. V ostatnom sa práva a povinnosti oboch zmluvných strán riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka S 536 - S 565. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a möže byt' menená a dopíňaná len s 
písomným súhlasom oboch strán. 

4. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
5. Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle S 5 a nasl. zák. č. 21 1/2000 zz. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

6. Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu dökladne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpísali. 

V Kysaku, 28.05.2020 V Kysaku, 
28.05.2020 

 

Obec Kysak Simon Dudra -
KOSIMEX 

Príloha — vytýčenie plöch určených na kosenie 



 

Nový  cintorín 



  



  



 


