ZMLUVA č. 2
o vykonaní práce lesnej činnosti
Objednávateľ: Technické služby mesta Svit
zo sídlom : Hviezdoslavova 268/32
zastúpené: Ing. Klimom Tomášom, poverený riaditeľ
IČO: 00186864
DIČ:2021212545
IČ DPH: SK2021212545
bankové spojenie : VUB a.s., SK9502000000001386557753
Dodávateľ:

Šimko Ján /0903 456 129/
Štúrova 129
059 35 Batizovce
DIČ: 104 234 9407
IČO: 43051146

uzatvárajú v zmysle § 269, ods. 2 zák. číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
túto zmluvu.
Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v lesníckej činnosti – čistenie lesa mesta Svit –
výrez spodnej etáže na poraste 567 o celkovej výmere cca 9 ha.
Čl. II.
Povinnosti dodávateľa a objednávateľa
1. Dodávateľ sa zaväzuje:
a) vykonávať práce na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo
b) dodržiavať ustanovenia ods. 1 § 143 vyhlášky SÚBP číslo 59/1982 Zb. v znení
vyhlášky číslo 484/1990 Zb.
c) nepoškodzovať lesné porasty a lesný pôdny fond, cesty a objekty
d) vykonávať práce v množstve a kvalite v termínoch dohodnutých na základe pokynov
správcu lesa Ing. Greša
e) odovzdať pracovisko objednávateľovi po vykonaní dohodnutej práce
f) dodržiavať pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v čistení lesa,
sústreďovaní, preprave a manipulácii drevnej hmoty
g) dodržiavať normy PO a Požiarne predpisy vlastníka alebo užívateľa lesného pozemku
h) kedykoľvek umožniť pracovníkom objednávateľa výkon pracovných, hospodárskych a
kontrolných úloh na odovzdaných pracoviskách
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) odovzdať pracovisko dodávateľovi aby bol umožnený nerušený výkon práce o čom
bude vyhotovený písomný protokol
b) poskytnúť všetky potrebné informácie k výkonu prác,

Čl. III.
Cena za dohodnuté práce
1. Cena za výrez spodnej etáže porastu 567 sa stanovuje na 700,00 EUR/1 ha.
2. V prípade nesplnenia záväzkov dodávateľom sa cena primerane zníži. Rozsah neplnenia
záväzkov a výška zníženia ceny sa uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a
pracoviska.
Čl. IV.
Majetkovo - právne vzťahy
1. Úhrada sa vykoná na základe daňového dokladu - faktúry. Výška úhrady sa stanoví podľa
Protokolu o prevzatí prác a pracoviska a jeho príloh.
2. Fakturovať sa bude dva krát mesačne. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
3. Preberanie prác bude objednávateľ vykonávať osobne alebo povereným pracovníkom, o
čom bude vyhotovený písomný Protokol o prevzatí prác a pracoviska.
Čl. V.
Zánik zmluvy
1. Táto zmluva môže byť zrušená len písomne, a to:
a) dohodou zmluvných strán
b) jednostrannou výpoveďou okamžite
2. Dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy je:
a) porušenie technologickej disciplíny dodávateľom
b) vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané
c) poškodenie lesa, ciest alebo objektov, pri ktorom vznikla škoda
d) nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom
e) nevykonanie prác v dohodnutom termíne a kvalite ako boli dohodnuté v dodatkoch v
zmluve
f) neplatenie faktúr zo strany objednávateľa
Čl. VI.
Doba plnenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 22.5.2017 do 31.8.2017
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Obe zmluvné strany sú oprávnené vykonávať kontrolu plnenia zmluvy, čo do množstva i
kvality.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a je napísaná v dvoch
vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno dodávateľ.
Vo Svite, dňa 22.05.2017
v. r.
..............................................................
Objednávateľ

v. r.
....................................................................
Dodávateľ

