
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

Článok I. ZMLUVNE STRANY 

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A.Dubčeka 
Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
Zastúpený: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
Zástupca na rokovanie vo veciach Milan Kianica 
technických: 
IČO: 31118259 
DIČ: 2021376368 

Zhotoviteľ: BIOPALIVO, a.s. 
Sídlo: Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený: Mgr. Roman Krajci, prokurista 
Zástupca na rokovanie vo veciach 
technických: Michal Lorenc 

ICO: 36723622 
IČDPH: SK2022301567 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY A ROZSAH PLNENIA 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 
„Výrub stromov rastúcich na pozemkoch parc.č.1632/4, 1627/624, k.ú. Trenčín a parc.č. 
1063/17 k.ú Záblatie. 
Rozsah prác je nasledovný: 

výrub stromov 
použitie traktorovej techniky 
spracovanie resp. odvoz drevnej hmoty 

2. Zoznam stromom je súčasťou povolenia na výrub drevín. 
Výrub stromov je povolený rozhodnutím Mesta Trenčín USŽP-Z-2017/39489/116007 
zo dňa 29.12.2018 a oznámením o výrube pri bezprostrednom ohrození v súlade 
s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

3. Zhotoviteľ vykoná výrub stromov vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
Zhotoviteľ zodpovedá za spôsobené škody počas výrubu stromov. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí váženie hmoty pri príjme drevenej hmoty na sklad. Váženie prebehne 
na overenej certifikovanej prejazdovej váhe na náklady zhotoviteľa. Hmotnosti 
jednotlivých dodávok budú podkladom pre fakturáciu. Objednávateľ má právo zúčastniť 
sa procesu váženia. 



Objednávateľ zabezpečí nezameniteľné vyznačenie stromov. 

Článok III. 
ČAS PLNENIA 

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je do 20.4.2018. 

Termín plnenia môže byť zmenený na základe dohody zmluvných strán z dôvodu 
prác naviac, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy alebo z dôvodu 
nepriaznivého počasia pre asanáciu stromov (dážď, sneženie, silný vietor). 

Článok IV. 
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

Zmluvne strany sa dohodli že drevná hmota bude spracovaná bezodplatne a po výrube sa 
stáva majetkom zhotoviteľa. 

Predpokladané množstvo hmoty: cca. 70 t (presné množstvo bude určené vážením drevenej 
hmoty) 

Článok V. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce podľa predmetu tejto zmluvy budú vykonané 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené pred odovzdaním prác objednávateľovi, ak 
boli spôsobené použitím nevhodných pracovných postupov, porušením jeho povinností, 
alebo zásad bezpečnosti pri práci. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, alebo 
vadami, o ktorých objednávateľ vedel a zhotoviteľa na ne neupozornil. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky odvedených prác do 15 dní od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

Článok VI. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto 
zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, zhotoviteľ je povinný umožniť mu nahliadnuť 
do živnostenského oprávnenia. 



4. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady náhradnú výsadbu na svojom pozemku 
a oznámenie správnemu orgánu podľa článku II. rozhodnutia Mesta Trenčín č.USZP-Z-
2017/39489/116007 

5. Objednávateľ zabezpečí demontáž a následnú montáž káblového vedenia zabraňujúcemu 
bezpečnému výrubu drevín. 

1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 
riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany. 

2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. V prípade, že nie je v tejto zmluve ustanovené inak, riadia sa zmluvné vzťahy 
ustanoveniami Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom si ponechá 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

5. Zmluva nadobudne platnosť podpisom oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník. 

V Dubnici nad Váhom, dňa .... 

Článok VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

predpisov. 

Zhotoviteľ: 


