
ZMLUVAZMLUVA    
o vykonávaní činností lesníka pri ťažobných prácach o vykonávaní činností lesníka pri ťažobných prácach 

na lesnom majetkuna lesnom majetku

Dodávateľ: Lichvárik Miroslav
odborný lesný hospodár
č. o. 312/1997 – PO, DIČ 1033721920
Krátka 1070/7
058 01  Poprad 4
bankové spojenie: Ľudová banka
číslo účtu: 3310097606/3100

Odberateľ: Technické služby Mesta Svit
Štúrova 87, 059 21  Svit
zastúpené Ing. Júliusom   Ž i a k o m,   riaditeľom
IČO: 00186864, DIČ: 2021212545, IČ DPH: SK 2021212545
bankové spojenie: VÚB Poprad, exp. Svit 
číslo účtu: 1386557753/0200

I. 
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ  sa  zaväzuje vykonávať pre odberateľa tieto činnosti  lesníka pri  ťažbových prácach na
lesnom majetku: 

• Riadi výrobné úlohy a vedie príslušnú evidenciu, kontroluje a eviduje práce vykonávané v lese. 
• Je povinný poznať  grafickú evidenciu lesného majetku,  popis  lesných  porastov a  mať prehľad o

vykonaných prácach podľa LHP.
• Je  povinný  podávať  riaditeľovi  TS  Mesta  Svit  informácie  o  stave  majetku  a  mimoriadnych

okolnostiach.
• Zodpovedá  za  kvalitu  prác  a  za  súlad  ťažby  s  predajom  drevnej  hmoty  na  základe  hmotnej

zodpovednosti za jemu zverené hodnoty. 
• Zodpovedá za vyznačovanie ťažby dreva ciachou a súvisiacou evidenciou.
• Zodpovedá za evidenciu dreva, skladovaného dreva a obehu dokladov o ňom.
• Zodpovedá za plnenie LHP a potvrdzuje správnosť vykonaných služieb na výrobnom liste. 
• Zodpovedá za pestovnú činnosť. 
• Pripravuje podklady a spolupracuje pri vyhotovovaní a schvaľovaní plánu a kontrole plnenia

plánu.
• Usmerňuje realizáciu plánu a opatrení uložených na ochranu lesa.
• Sleduje stav a vývoj škodlivých činiteľov v lese a predkladá o nich hlásenie.
• Navrhuje preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov

a dozerá na ich realizáciu.
• Navrhuje  na  uznanie  semenné  zdroje  a  zabezpečuje  opatrenia  na  záchranu  a  reprodukciu

genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
• Navrhuje enviromentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v

lesoch. 
• Upozorňuje riaditeľa TS Mesta Svit na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi

na úseku lesného hospodárstva. 
• Zabezpečuje a kontroluje vyznačenie ťažby a vydáva písomný súhlas na vykonanie ťažby.

Kontakt:
Technické služby mesta Svit          Telefón: 052/7755 429, DIČ: 2021212545
Štúrova 87                          Tel/fax: 052/7895 142               IČO: 00186864
059 21  Svit                         E-mail:    julius.ziak@svit.sk            DIČ DPH: SK2021212545        
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2. Za vykonávanie činnosti OLH podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch bude dodávateľovi vyplatená
čiastka 30,-- € bez DPH za každý mesiac za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 na základe faktúry
vystavenej dodávateľom za celý  rok 2015 naraz.  

II.
Cenové podmienky

Odberateľ a dodávateľ sa v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. O cenách dohodli na cene 1,33 € bez DPH  za m3

vyťaženého dreva. 

Odberateľ uhradí cenu určenú v článku I. bod č. 2 prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej
dodávateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia.

III.
Čas plnenia

Začiatok plnenia bol zmluvnými stranami dohodnutý v čase od 1.1. 2015 s ukončením dňom  31.12. 2015. 

IV.
Zmena dojednaných podmienok

Zmeny podmienok dohodnutých v zmluve je možné upraviť po dohode oboch strán dodatkom v písomnej
forme.
 

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola písomná výpoveď doručená druhému účastníkovi zmluvného vzťahu.

V.
Záverečné ustanovenia

Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch,  z ktorých každá strana dostane po jednom exemplári. 

Vo Svite  30.12.2014

   v. r.     v. r. 

Dodávateľ Odberateľ
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