
ZMLUVA na poskytnutie prác
uzatvorená v zmysle § 536 a naši. Obchodného zákonníka č. 513/1991Zb.

medzi

Objednávateľom:
v '

Školský poľnohospodársky podnik n.o,,
Hlavná 339
076 64 Zemplínska Teplica
Zastúpený: Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
IČO: 31256481
DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592
Bankové spojenie: VÚB Trebišov, č.ú.: 1688384755 / 0200

/ďalej len ako „objednávateľ"/
a

Zhotoviteľom:
Obchodné meno : Gregor Ondáš
so sídlom: Biele Vody 347, Mlynky, 053 76
IČO: 34525521
DIČ:
Zapísaným: OÚ Spišská Nová Ves, živnostenský register, reg.č. 1185/96
/ďalej len ako „zhotovíte!"'/

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa výškové práce-rez stromov v rozsahu
cca 36 hodín a to v cene 35,00 EUR / hod práce a v termíne do 15.3.2020.

2. Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v
dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v zodpovedajúcej kvalite.

3. Zhotoví teľ vykoná dodávku prác vrátane dodávky spotrebného materiálu.
4. Pokiaľ zhotovíte!" poverí vykonaním prác inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
5. Zhotovíte!' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou prác, sú mu známe

technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii prác a disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné zhotovenie prác.

6. Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úhradou faktúry .
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ťakturácia uskutočnených prác sa bude realizovať ako súčet súčinov

skutočne prevedených merných jednotiek a príslušnej jednotkovej ceny dohodnutých položiek.
8. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená prehľadne a musí zodpovedať

platným právnym predpisom a obsahovať tieto údaje :
a. označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
b. číslo zmluvy,
c. číslo ťaktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia,
d. deň odoslania faktúry,
e. označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
f. označenie druhu vykonaných prác,
g. rozpis fakturovanej sumy ,
h. pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
Í. objednávateľom potvrdený súpis fakturovaných prác.

9. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej vystavenia.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, n ie je možné

postúpiť tretej osobe a ani nieje možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.



Článok II.

Miesto plnenia

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je : Zemplínska Teplica, hospodársky dvor objednávateľa.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravované sa riadia všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných Číslovaných dodatkov,
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy budú zmluvnými
stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi
slovenským právnym poriadkom.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a vážnej

vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné stany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom súhlasia a na znak

súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Zemplínskej Teplici, 10.3.2020.

Zhotovíte ľ Objednávateľ
Školský pôdohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339. Zemplínska Teplica, O"
100:3-1256481® D l C : 2021710^'


