
DOHODA

uzavretá dňa 20.05. 2022 medzi účastníkmi:

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo so sídlom predmestská 71, 010 83 Žilina, 
IČO: 00 169 048, zastúpená: Ing. Zitou Bógovou, predsedníčkou 
predstavenstva a Ing. Katarínou Trizuliakovou, podpredsedníčkou 
predstavenstva, 
bankové spojenie - IBAN SK72 0200 0000 0000 0011 2432, 
kontaktná e-mailová adresa: veronika.holienkova@za.coop.sk 
ako objednávateľ,

Obec Gbeľany so sídlom Urbárska 366/3 013 02 Gbeľany 
IČO: 00321273, zastúpený: Ing. Jozef Martinček starostom obce, 
bankové spojenie: IBAN: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432, 
kontaktná e-mailová adresa: starosta@qbelany.eu 
ako zhotoviteľ

s nasledovným obsahom :

I.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je pravidelné kosenie trávnatej plochy v zásobovacom dvore 
a bezprostredného okolia predajne objednávateľa číslo 122 Gbeľany (Gbeľany 187) v obci 
Gbeľany, a to v období od 01.05. 2022 do 30.09.2022. Za uvedené obdobie účastníci dohodli 
kosenie podľa potreby na požiadanie vedúcej predajne.

2. Pokosenú trávu zhotoviteľ nebude umiestňovať do kompostera, nechá ju biologicky rozložiť 
na danom pozemku.

3. Prílohou tejto dohody je snímka z katastrálnej mapy, na ktorej je vyznačená predmetná 
trávnatá plocha.

II.
Dohodnutá cena, platobné podmienky

1. Účastníci dohodli odplatu za vykonané kosenie sumou 100,- € ( slovom: sto EUR ), ktorú 
sumu objednávateľ uhradí na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom kde uvedie presný 
dátum a počet vykonaných kosieb.

2. Následne v termíne do 15.10.2022 zhotoviteľ doloží objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru a 
súpis vykonaných prác resp. termíny vykonávaných kosieb.

III.
Platnosť dohody, záverečné ustanovenie

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na obdobie, uvedené v čl. I. bode 1. tejto dohody.

2. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude možné dohodu predĺžiť, resp. 
uzavrieť novú dohodu.
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3. Táto dohoda bola uzatvorená na základe pravej a slobodnej vôle jej účastníkov, jej obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto dohode.

4. Táto dohoda bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka.

v Žiline, dňa 31.5..2022

4^-
za COOP Jednotu Žilina, SD:

Ing. Zita Bógová,

za Obec Gbeľany:

Ing. Jozef Martinček


