
Zmluva o dielo 
Na predaj a výrub stromov v katastrálnom území obce Bystrička 

uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
1. Zmluvné strany: 

 
1.1 Zhotoviteľ: Rajniak Oto, stavebno- súkromná firma,  

Bystrička 484, 03804 , Bystrička 
     IČO: 10872809 
     IČ DPH: SK 1020487336 
     Bankové spojenie: 
     Č. ú. 
 
1.2 Objednávateľ:   Obec Bystrička, Obecný úrad Bystrička 

Bystrička 260, 03804 Bystrička 
     IČO : 00316601 
     Konajúca starostom obce: Zdenka Maršalová  
 
 
 

2. Predmet zmluvy a dohodnutá činnosť 
 
2.1 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe obchodnej verejnej súťaže, ktorú vyhral a za podmienok  
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná predaj a výrub stromov  katastrálnom 
území obce Bystrička. 
 
2.2 
Predmetom zmluvy je výrub a predaj ihličnatých stromov+ /smrek, jedľa/“ na pni „, 
v množstve cca 50mᵌ/± 15%/, ťažba obnovná úmyselná formou podrastovou. 
Drevo bude odvezené z OM po zaplatení za túto hmotu najneskôr do 14 dní po sústredení na 
OM a po uhádzaní zvyškov po ťažbe v poraste. Inak bude dodávateľovi vyplatená len cena za 
prácu 10€/mᵌ a hmota naďalej patrí výlučne obci. 
 

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 
 
3.1 
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácii. 
 
3.2 
Zhotoviteľ vykonáva činnosť dohodnutú touto zmluvou vo vlastnom mene, na vlastný účet 
a zodpovednosť ako podnikateľský subjekt- fyzická osoba 
 
 



3.3 
Zhotoviteľ je povinný pri výkone činnosti dohodnutej touto zmluvou riadiť sa pokynmi 
príkazcu / v jeho zastúpení pokynmi odbor. les. hospodára obce Bystrička/ 
 
3.4 
Zhotoviteľ sa zaručuje, že všetci pracovníci majú predpísanú kvalifikáciu a boli poučení 
o zásadách bezpečnosti práce pri vykonávaní zadaných prác, podmienkach pracoviska, 
traumatolog. pláne, zásadách požiarnej ochrany a technologickom pláne spracovania. 
Pracovisko musí byť označené výstražnými tabuľami, počas prítomnosti iných osôb 
v ohrozenom priestore musí byť práca zastavená. Za bezpečnosť práce svojich pracovníkov 
plne zodpovedá. 
Súčasne zodpovedá za škody vyplývajúce z nedodržania uvedených zásad. 
 
3.5 
Garantom dohodnutej činnosti je odborný les. hospodár obce Bystrička, ktorý práce preberie 
vrátane množstva vyťaženého dreva. 
 

4. Čas plnenia 
 
4.1 
Dohodnutá činnosť bude vykonaná do 30.06.2014 
 

5. Cena a platobné podmienky 
 
5.1 
 V zmysle obchodnej verejnej súťaže je vysúťažená cena na pni 53 € /1mᵌ s DPH. 
 
5.2 
 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady vlastnými zamestnancami výrub drevín a zároveň 
objednávateľ požaduje finančné vyrovnanie v hotovosti do pokladne alebo na účet obce 
Bystrička do 14 dní pred odvezením drevnej hmoty. Pred odvezením drevnej hmoty musia 
byť uhádzané zvyšky po ťažbe v poraste terén bude upravený do pôvodného stavu. Inak 
bude zhotoviteľovi výrubu vyplatená cena za prácu 10 €/mᵌ a drevná hmota bude naďalej 
patriť obci.  
 

6. Zmluvné pokuty 
 
6.1 V prípade, že zhotoviteľ nesplní všetky podmienky tejto zmluvy o dielo, nebude mu patriť 
drevná hmota, ani finančná odmena za prácu vynaloženú pri ťažbe. 
 
 

7. Záverečné ustanovenia 
 
7.1 
Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve. 



 
 
7.2 
Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
7.3 
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu. 
 
7.4 
Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, rozumejú mu a nemajú 
výhrady voči obsahu a forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevhodných podmienok, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
7.5 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
zverejnení v zmysle príslušných predpisov 
 
 
 
 
 
 
V Bystričke........................  
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   ...................................................... 

Zhotoviteľ      Objednávateľ 
    
 
 
     
 


