
 

ZMLUVA O DIELO 

(výrub a orezanie stromov v katastri obce Rimavská Baňa)  

Uzatvorená v zmysle § 631 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi 

týmito zmluvnými stranami 

 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Rimavská Baňa 

zastúpený starostkou obce :  Mgr. Elena Polóniová 

sídlo:  Hlavná 168, 980 53 Rimavská Baňa 

IČO:  00319015 

DIČ:  2021230387 

 

/ ďalej len „objednávateľ“/ 

a 

Realizátor práce: Ing. Tomáš Rapčan 

dátum narodenia:   

trvale bytom:  

Peňažný ústav:  

Č. účtu:   

/ďalej len „realizátor práce“/ 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Realizátor práce sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať výrub 1 ks jedle v cintoríne, 

orezanie 7 ks smrekov pri budove telocvične a 6 ks smrekov menšieho priemeru v okolí 

areálu základnej školy pomocou horolezeckej techniky. 

2. Realizátor práce vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť v bode 1 a je odborne 

spôsobilý.  

3. Realizátor práce sa zaväzuje na plnenie svojho záväzku osobne. 

 

III. 

Čas a podmienky plnenia 

 

1. Realizátor práce sa zaväzuje vykonať dohodnuté práce v termíne do 31.03.2017. 

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 429,00 EUR (slovom: 

Štyristodvadsaťdeväť EUR).  

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme a zaplatí za dielo dohodnutú 

cenu. 

 

 



V. 

Ďalšie ustanovenia 

 

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, ochrany 

zdravia pri práci a škôd na majetku zabezpečuje na základe získaných informácií z obhliadky 

terénu pred začiatkom prác. 

 

VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať výlučne písomne formou dodatkov 

schválených oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento právny úkon učinili slobodne, bez psychického a 

fyzického nátlaku, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená. 

5. Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden. 

 

 

 

 

V Rimavskej Bani, dňa 28.2.2017 V Rimavskej Bani, dňa 28.2.2017 

 

 

 

Za objednávateľa:   Za realizátora práce:  

 

 

 ......................................... ..................................................... 

 Mgr. Elena Polóniová, v.r. Ing. Tomáš Rapčan, v.r. 


