ZMLUVA O DIELO
(výrub stromov v katastri obce Košolná)

uzavretá v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
týmito stranami :




	Objednávateľ :          Obec Košolná

Sídlo :		          919 01 Košolná 44
Zástupca :                 PhDr. Martin Halaksa, starosta obce
IČO : 		          00312673

	Realizátor prác :       Maroš Slabý

Trvale bytom :          
Rodné číslo :            
Bankové spojenie :  VÚB banka
Číslo účtu :               


Článok I.
Predmet plnenia      

	Realizátor práce sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať výrub  3 ks višne vtáčej, 2 ks. jaseňa štíhleho, 2 ks slivky domácej, 4 ks agáta bieleho a 2ks orecha kráľovského na parc.č. 299/12 parc.registra“C“, parc. č. 300/1 parc.registra“C“ a parcela registra“E“ 300  v k.ú. Košolná.
	Realizátor práce vyhlasuje, že oprávnený vykonávať činnosť 1  a je odborne spôsobilý.
	Realizátor práce sa zaväzuje na splnenie záväzku osobne.



Článok II.
Cena diela a platobné podmienky

	Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela (výrub stromov) je 200,- Eur (slovom Dvesto Eur).
	Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme  a za prevzaté dielo zaplatí dohodnutú cenu.


Článok III.
Čas plnenia

Realizátor práce sa zaväzuje vykonať dohodnuté práce 15.3.2016.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

	Pri plnení predmetu zmluvy realizátor prác zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za prípadné škody na majetku tretích osôb. Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a škôd na majetku zabezpečuje na základe obhliadky terénu a získaných informácií pred začiatkom prác.
	Realizátor prác zabezpečí nakladanie so vzniknutými odpadmi, ktoré vznikajú jeho činnosťou, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.


Článok V.
Záverečné ustanovenia

	Akékoľvek zmeny  v tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
	Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neuprtavené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
	Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.




V Košolnej 15.3.2016




            …...........................................                                 …............................................
                  PhDr.Martin Halaksa v.r.				       Maroš Slabý v.r.
	           starosta obce


