/
ZMLUVA
o zabezpečení výrubu stromov
I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávatel': Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie Č. 1

Adresa:

071 01 Michalovce
Mgr. Maroš DEMKO- riaditeľ

Zastúpené:
IČO:

31297749

Číslo účtu:

7000 185 094/ 8180

(ďalej

len objednávateľ)

a
Dodávate)': Štefan MACHÁČ
Adresa:

Suché 146

071 01 Michalovce
IČO:

47342412

Č. B.Ú.:

3197925851/0200

Tel.

č.:

(ďalej

0905706993

len dodávateľ)

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán na výrub a ošetrenie rizikovo situovaných
stromov v reáli Zemplínskeho múzea v Michalovciach 5 ks stromov nasledovne:
1. Jaseň štíhly

1 ks - s obvodom kmeňa 230 cm, výšky 15 m.

2. Pagaštan konský 1 ks - s obvodom kmeňa 200 cm, výšky 5 m.
3. Javor mliečny

1 ks s obvodom kmeňa 181 cm, výšky 15 m.

4. Javor mliečny

1 ks s obvodom kmeňa 255 cm, výšky 20 m.

5. Platanjavorolistý 1 ks s obvodom kmeňa 393 cm, výšky 23 cm.
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2.2. Dodávateľ stromy určené na výrub a ošetrenie na mieste obhliadol a súhlasí s vykonaním
prác za dohodnutých podmienok.
2.3. Dodávateľ vyhlasuje,
zmluvy.

re je

oprávnený

2.4. Objednávateľ s dodávateľomuvedenými podmienkami.

ďalej

vykonávať činnosť,

ktorá je predmetom tejto

aj ako "zmluvné strany" sa dohodli s nižšie

ODVÔVODNENIE:
2.4. Zemplínske múzeum v Michalovciach dostalo udelenie súhlasu od Krajského
pamiatkového úradu v Košiciach a Mestského úradu v Michalovciach, odbor výstavby,
životného prostredia a miestneho rozvoja na výrub 5 ks drevín, rastúcich na Kostolnom
námestí č. 1 v Michalovciach- parcela registra "C" KN č.7 k.ú. Michalovce. Z dôvodu, že
stromy sú prestárie, s dutými kmeňmi, s veľkým množstvom suchých konárov, ohrozujúc
návštevníkov areálu Zemplínskeho múzea, súkromný a verejný majetok..
III. ČAS PLNENIA
3.1.

Dodávateľ

vegetačného

sa zaväzuje, že výrub a ošetrenie rizikovo situovaných stromov vykoná za
obdobia. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú do 31.3.2014.

IV. CENA ZA VÝRUB DREVÍN A OŠETRENIE
4.1. Zmluvné strany sa po obhliadke predmetu zmluvy dohodli na 800 EUR s DPH za výrub
a ošetrenie rizikovo situovaných stromov. Predpokladom pre úhradu za výrub a ošetrenie
stromov bude účet dodávateľa.
4.2. Objednávateľ za zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za výrub a ošetrenie stromov
s platnosťou do 30 dní odo dňa ukončenia tejto zmluvy, v prospech účtu.
Č.D.U: 319792S8S1/0200

V. OSTATNÉ USTANOVENIA

S.l. Výrub a ošetrenie stromov budú vykonané pri rešpektovaní platných zákonných
ustanovení v čase realizácie a pri dodržaní zásad BOZP.
S.2. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu vlastných pracovníkov, ako aj seba
samého.
S.3. Dodávateľ vykoná výrub a ošetrenie stromov tak, aby boli čo najmenej poškodené ostané
dreviny, resp. nebol poškodený iný majetok objednávateľa, prípadne tretích osôb.

-VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVEN1A

6.1. Zmluvné strany prehlasuj~ že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej
a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
6.2. Táto zmluva nadobúda
zmluvných strán.

platnosť dňom

jej podpisom oprávnenými zástupcami oboch

V MICHALOVCIACH DŇA 7.3.2014

,
~tefan MACHAe
071 01 S UCH ~ 146
IČO:
47342412
DiČ: 1042229617
Tel.:/;5706993

..............; ... (.~.............
Mgr. Maroš DEMKO
objednlivateľ

Štefan MACHÁČ
zhotoviteľ

