
Cena predmetu zmluvy

Cena za činnosti vykonávané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 18/1996 ZZ o cenách
v znení neskorších zmien s uvedením rozpisu prác, ich rozsahu a jednotkových cien.

2 V cene sú zápočítané všetky predvídateľné náklady spojené s plnením predmetu zákazky
vrátane materiálu, prístrojov, nástrojov a miezd.

3 Jednotkové ceny sú dohodnuté nasledovne:

Vykášanie:
predpokladaný
rozsah 60 ha

Cena za 1 ha bez DPH Cena za 1 ha vrátane DPH

264~-€220,-€

Odstránenie drevín: Cena za 1 ha bez DPH
predpokladaný
rozsah 30 ha

Cena za 1 ha vrátane DPH

220,-€ 264,-€

Článok 4.
Fakturácia a platobné podmienky

1 Zhotoviteľovi prináleží odmena len za skutočne vykonané činnosti podľa čl. 1 tejto
zmluvy.

2 Zhotoviteľ bude práce fakturovať objednávateľovi raz mesačne pozadu podľa skutočne
uskutočnených objednaných prác. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, inak bude vrátená na opravu. Nová lehota splatnosti začína plynúť od
doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

3 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 30 dní od dátumu ich doporučeného doručenia
objednávateľovi.

Článok 5.
Odstúpenie od zmluvy

1. Táto zmluva zanikne písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od
zmluvy v prípadoch ustanovených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v
tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán
vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou
stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ neplní svoje zmluvné
povinnosti podľa jednotlivých objednávok. Musí však vyzvať zhotoviteľa a určiť mu
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

4. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.


