ZMLUVA
o pracovnej činnosti odborného lesného hospodára
uzavretá medzi
Vykonávateľ: Ing. Eduard Greš

odborný lesný hospodár
č. o. 95/1995 – BB, DIČ 1045306966
Komenského 224/10
05921Svit
bankové spojenie: Poštová banka
číslo účtu: SK42 6500 0000 0000 2021 1294
Objednávateľ:Technické služby Mesta Svit
Štúrova 87, 059 21 Svit
zastúpené Ing. Tomáš Klimo, poverený riaditeľ
IČO: 00186864, DIČ: 2021212545, IČ DPH: SK 2021212545
bankové spojenie: VÚB Poprad, exp. Svit
číslo účtu: 1386557753/0200
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie odborných služieb vykonávateľom za odplatu,
pričom poskytnutím odborných služieb sa rozumie výkon funkcie odborného lesného
hospodára /ďalej len OLH/ v zmysle platnej legislatívy.
2. Majetok – lesy mesta Svit, v ktorých bude vykonávaná činnosť OLH.
II.
Spôsob a rozsah poskytnutých odborných služieb
3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára bude
vykonávateľ vykonávať činnosť, ktorá je konkretizovaná v paragrafe 47-48 zákona č.
326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Iné úlohy a služby vykonávateľ neposkytuje.
4. Odbornú činnosť uvedenú v bode 3. bodu II. Tejto zmluvy, bude vykonávateľ vykonávať
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v zmysle platných predpisov.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že OLH uvedený vykonávateľ v tejto zmluve bude poskytovať
odborné služby, činnosti, usmernenia a informácie prostredníctvom zástupcu spoločnosti
riaditeľom TS, alebo nim povereného pracovníka.
III.
Cenové podmienky
6. Za vykonávanie činnosti OLH podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch bude
vykonávateľovi vyplatená čiastka 50,-- € s DPH za každý mesiac za obdobie od 1.8.2016
do 31.12.2016 na základe faktúry vystavenej dodávateľom za celý rok 2016 naraz.

Odberateľ uhradí cenu určenú prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej
dodávateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia.
IV.
Čas plnenia
Začiatok plnenia bol zmluvnými stranami dohodnutý v čase od 1.8. 2016 s ukončením dňom
31.12. 2016.

V.
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.

VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých bude rozdelená nasledovne:
- Vykonávateľ
- Objednávateľ
- Obvodný lesný úrad

Vo Svite 01.08.2016

v. r.
Vykonávateľ:

v. r.
Objednávateľ:

