
Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
 

Zmluvné strany: 

Objednávate!':  
Obchodné meno: Obec Dedinky 
Sídlo:    Dedinky 79 , 049 73 Dedinky 
IČO:    00 328 171 
DIČ:    2020961228 
Zastúpená:  Milan Červenka, starosta obce 
 

 a 
 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  Maša s.r.o. 
Sídlo:    Záhradná 725, 049 25 Dobšiná 
IČO:    50 163 205  
DIČ:   2120209652 
IČ DPH:    SK2120209652 
Zapísaný:   Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka 38688/V 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že 
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu 
zapísanému v obchodnom registri. 
 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa 
čl. III tejto zmluvy. 

2. Objednávate!' sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy. 

 
III. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je vyčistenie trasy lanovej dráhy Dedinky – Geravy v zmysle 

„Oznámenia o výrube náletových drevín pod trasou lanovej dráhy Dedinky - Geravy" 
Okresnému úradu Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa zákona 
513/2009 o dráhach v znení neskorších predpisov.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná vyčistenie trate pod lanovou dráhou Dedinky – 
Geravy v dĺžke  2160 m a v šírke 10 m, čo je 5 m na ľavú stranu od osi trate a 5 m na 
pravú stranu od osi trate. Celková plocha vyčisteného úseku je 21 600 m2 na 



parcelách  
v Katastrálnom území Dedinky: 
C-KN  č. 457 – vedené v stave KN-E č. 204/2 na LV č.575 
C-KN  č. 458 – vedené v stave KN-E č. 204/3 na LV č.575 
C-KN  č. 459 – vedené v stave KN-E č. 204/4 na LV č.575 
C-KN  č. 131/5 – vedené v stave KN-E č. 131/1 na LV č.534 
C-KN  č. 131/6 – vedené v stave KN-E č. 131/2 na LV č.534 
C-KN  č. 138/2 – vedené v stave KN-E č. 1-138 na LV č.543 
C-KN  č. 534/2 – vedené v stave KN-E č. 2-269 na LV č.595 
C-KN  č. 535/2 – vedené v stave KN-E č. 2-270 na LV č.598 
C-KN  č. 537/2 – vedené v stave KN-E č. 1-139 na LV č.543 
C-KN  č. 537/3 – vedené v stave KN-E č. 1-272/101 na LV č.599 

  
v Katastrálnom území Smižany: 
C-KN  č. 2308/6 – vedené na LV č.1070 
C-KN  č. 2308/7 – vedené na LV č.1070 
C-KN  č. 2325/2 – vedené na LV č. 1 

 
IV. 

Vykonanie diela 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v 

zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa podpísania tejto zmluvy 
oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 20.04.2019 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. Vyťaženú drevnú hmotu 
odstráni z vyčisteného úseku na okraj lesného porastu. 

 
V. 

Povinnosti objednávateľa 
1. Objednávate!' sa zaväzuje zabezpečiť prístup na nehnuteľnosť za účelom vykonania 

vyčistenia trasy lanovej dráhy v zmysle Čl. III. Bod 1 a 2. 
 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi hotové dielo v rozsahu uvedenom 
v článku III.  

2. Prípadné nedostatky odstrániť do 7 dní od ich zistenia a nahlásenia objednávateľom. 
 

VII. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe verejného obstarávania 
a to 0,18 € za 1 m2 vyčistenej plochy bez DPH. Dohodnutá celková cena je určená ako 
násobok jednotkovej ceny za 1 m2  x   celková plocha, 

 0,18 x 21 600  = 3 888,00 € bez DPH, 

      4 665,60 € s DPH 
 



VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k 
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 
 
 
V Dedinkách dňa 22.03. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. .............................................. 

 objednávateľ zhotoviteľ 


