
 

Zmluva o poskytnutí služby 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 
 
medzi zmluvnými stranami: 
názov:  Drevorez Priepasné, spol. s r.o.   
IČO: 34139281   
DIČ: 2020375753 
IČ DPH: SK 2020375753   
Sídlo:  Priepasné 109, 90615 Priepasné 
Registrácia:  OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 18902/R  
Štatutárny orgán: 
Kontaktná osoba: Peter Czere, konateľ  
E-mail: drevorez@priepasne.sk  
 
na strane jednej (ďalej len „Odberateľ“) 
 

a 

 

Obchodné meno: SVEHRA, s.r.o. 

Sídlo: Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom 906 15 

IČO: 50973550 

DIČ:2120555547  

IČ DPH: SK 2120555547 

Registrácia:  
Štatutárny orgán: Peter Hrajnoha 

Zodpovedný zástupca: Peter Hrajnoha 

Tel.:  

E-mail:  

Bankové spojenie:  
IBAN:  

 

na strane druhej (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Táto zmluva sa uzatvára na účely výkonu komplexných lesníckych služieb pre potreby Odberateľa. 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre Odberateľa komplexnú lesnícku službu 
poskytovanie služieb v lesníctve (ďalej len služba) počas  24 mesiacov v súlade s Programom 
starostlivosti o lesy (PSoL) a pri ťažbovom procese v obci Priepasné v čase realizácie a to v rozsahu 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a podľa špecifikácie a kalkulácie ceny uvedenej 
v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto zmluvy.  

 
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Odberateľovi komplexné lesnícke služby v súlade s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi 
dohodnutú odplatu podľa Prílohy č. 2 zmluvy.  
 

2.3 Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä tým, že 
poskytovateľovi v dohodnutom čase oznámi všetky informácie a predloží mu všetky dokumenty 
potrebné pre riadne poskytovanie komplexných lesníckych služieb.  

 
2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaci s plnením povinností podľa tejto zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú 
súčinnosť. 

 



2.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré Odberateľ označí 
ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.  

 
2.7 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní komplexných lesníckych služieb podľa tejto zmluvy  

postupovať s odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne 
prostriedky a v záujme Odberateľa uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá 
v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa 
tejto zmluvy. Pritom je tiež povinný dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných poradenských 
služieb a poskytovanie ich v súlade so zákonom č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov. 

 
2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) Vykonávať práce na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo 
b) Dodržiavať zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci ostatné legislatívne a technické normy, Vyhlášku č. 46/2010 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických 
zariadení a ostatné legislatívne a technické normy,  dodržiavať zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o 
ochrane pred požiarmi ostatné legislatívne a technické normy,  vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o 
požiarnej prevencií a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ostatné 
legislatívne a technické normy.  
c) Nepoškodiť lesné porasty, lesné pozemky, cesty a objekty. 
d) Bezplatne odstrániť chyby vykonaných prác, prípadne uhradiť vzniknutú škodu podľa   
platných predpisov. 
e) Vykonávať práce v množstve, kvalite a termínoch dohodnutých s Odberateľom. 

 
 

Článok III. 
Odplata, platobné podmienky 

3.1 Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna 
s možnosťou jej úpravy iba v prípade administratívnych zmien štátu a to len so súhlasom Odberateľa 
v prípade, ak dôjde ku zmene súčasných daňových podmienok a predpisov, alebo k zavedeniu 
nových daní alebo poplatkov týkajúcich sa predmetu zmluvy.   

 
3.2     Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu.  
 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať službu na základe účinnosti tejto 

zmluvy.  Poskytovateľ vystaví po kontrole faktúru. 
  
3.4 Ak Odberateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, Odberateľ je oprávnený vyzvať 

poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný poskytnúť mu 
potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ je povinný opätovne doručiť faktúru bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 10 dní od ich doručenia. Po opätovnom doručení opravenej/doplnenej faktúry sa počíta 
lehota splatnosti odznova. Faktúru je možné vrátiť opakovane iba v prípade, ak poskytovateľ napriek 
tomu, že bol vyzvaný, chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v doplnených/zmenených údajoch; 
v takom prípade má Odberateľ právo opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota 
po ich doručení plynie odznova. 

 
3.5 Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a obsahovať: 

obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Odberateľa, číslo zmluvy, číslo 
faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
má byť platba poukázaná, názov služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu 
celkom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby. 

 
3.6 Odplata podľa bodu 3.1 a 3.2 tohto článku je splatná do 14 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej 

faktúry poskytovateľom Odberateľovi, prostredníctvom banky na účet poskytovateľa uvedeného 
v záhlaví tejto zmluvy, alebo na iný účet, ktorý poskytovateľ na tento účel Odberateľovi vopred 
písomne oznámi. Faktúry uchádzač doručí v dvoch rovnopisoch. 

 
3.7 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poskytnutú službu mesačne a to od januára do novembra vždy 

10. deň nasledujúceho mesiaca po poskytnutí služby, v mesiaci december je úspešný uchádzač 



oprávnený fakturovať poskytnutú službu do 31. decembra príslušného kalendárneho roka a to vždy 
po úspešnom ukončení kontroly vykonanej odborným lesným hospodárom alebo inou osobou 
konajúcou za Odberateľa. Odberateľ bezodkladne oznámi ukončenie kontroly a výsledky kontroly 
poskytnutej služby poskytovateľovi. 

 
Článok IV. 

Miesto plnenia a plnenie predmetu zmluvy  
 

4.1 Miesto plnenia zmluvy: Katastrálne územie Priepasné – „obecné lesy Priepasné“ a sídlo 
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4.2     Predmet zmluvy určený v predmete tejto zmluvy je splnený po úspešnom ukončení kontroly vykonanej 
odborným lesným hospodárom alebo inou osobou konajúcou za Odberateľa. 

 

 

Článok V. 
Sankcie 

5.1       Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods.1 Obchodného 
zákonníka v prípade omeškania Odberateľa so zaplatením odplaty za poskytovanie poradenských 
služieb. 

 
 

Článok VI. 
Zánik zmluvy 

6.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej zmluvnými stranami alebo 
písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy, najneskôr však 
dňom uvedeným v čl. VIII bod 8.2.   

 
6.2 Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy  zo strany 

poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak poskytovateľ: 
a)  poskytuje poradenské služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve  a  ktoré 

poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu Odberateľa v primeranej 
dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel, 

b) v  rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať poradenské služby alebo inak prejavil úmysel 
nepokračovať v plnení zmluvy, 

c) bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo 
záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby alebo 

d) neplní poskytovanie predmetu zmluvy v súlade s ustanoveniami zák. č. 326/2005 Z.z. o 
lesoch v platnom znení resp. s jeho novelami, ktoré nadobudli účinnosť počas platnosti 
a účinnosti tejto zmluvy alebo 

e) neplní poskytovanie predmetu zmluvy v súlade s Programom starostlivosti o lesy (PSoL) a pri 
ťažbovom procese. 

 
6.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných 

podmienok zo strany Odberateľa. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sa považuje 
skutočnosť, ak Odberateľ: 
a) neposkytuje Odberateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie  poradenských služieb 

zo strany poskytovateľa, 
b) úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie týkajúce sa verejného obstarávania, 

ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie tejto zmluvy alebo na postup poskytovateľa pri plnení 
tejto zmluvy, 

c) nezaplatí Odberateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu. 
 
6.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a jeho 

účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  
 
 
 
 

Čl. VII. 
Osobitné dojednania 

 
 



7.1 Poskytovateľ je povinný  strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí služby a poskytnúť im všetku potrebnú  súčinnosť oprávneným osobám ktorými sú  
a) odborný lesný hospodár spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s  r. o., 

             b) konateľ spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s  r. o.,, 
             c) iné poverené osoby určené konateľom spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s  r. o., 
             d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
             e) orgánom činným v trestnom konaní a osobám prizvanými orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie 
súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.  

 

7.2      Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany 
     poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.  

 

7.3 V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania 
požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ túto škodu nahradiť v 
plnej miere. 

 
Článok VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

8.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa osobitných predpisov na web sídle na 
http://www.priepasne.sk/sk/Obec/Firma-Drevorez-s-r-o/Zmluvy-faktury-a-objednavky/Zmluvy-
Drevorez.alej . Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj 
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto 
zmluvy. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s osobitnými právnymi predpismi. 

 
8.2 Táto zmluva  sa uzatvára na dobu určitú, do 01.02.2024. 

8.3 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Dodatok 
musí byť uzatvorený  tak, že dodatok je kontinuálne číslovaný arabskými číslicami.  

 
8.4 Záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní obdrží jedno 

vyhotovenie a Odberateľ dve vyhotovenia.   
 
8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 8.7 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú jej prílohy:  

Príloha 1: Špecifikácia a rozsah  predmetu zmluvy  
Príloha 2: Cena predmetu zmluvy  
 

 
V  Priepasnom dňa 28.1.2022                           V Priepasnom dňa 28.1.2022 
 
 

Za Odberateľa:                   Za Poskytovateľa:   

 

 

 

.........................................    .................................................. 

Peter Czere, konateľ                 Peter Hrajnoha , konateľ 

 

 

 

 

 

http://www.priepasne.sk/sk/Obec/Firma-Drevorez-s-r-o/Zmluvy-faktury-a-objednavky/Zmluvy-Drevorez.alej
http://www.priepasne.sk/sk/Obec/Firma-Drevorez-s-r-o/Zmluvy-faktury-a-objednavky/Zmluvy-Drevorez.alej


 

 

 

 

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby 

 

 

 

Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky: 

 

 

Predmetom je vykonávanie komplexných lesníckych služieb - poskytovanie služieb v lesníctve (ďalej len 

služby) počas 24 mesiacov v súlade s Programom starostlivosti o lesy (PSoL) a pri ťažbovom procese v obci 

Priepasné  v platnom v čase ich realizácie 

 

1. Špecifikácia poskytovaných služieb v súlade s Programom starostlivosti o lesy (PSoL) a pri ťažbovom 

procese v obci Priepasné v súlade so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov 

a v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ je nasledovná:    

1.1 Uchádzač poskytne nasledujúce komplexné služby: 

 

a)  súčinnosť pri príprave podkladov a zúčastňovanie sa na vyhotovovaní a schvaľovaní Programu 

starostlivosti o lesy  s lesným odborným hospodárom 

b) pripravuje realizáciu Programu starostlivosti o lesy  a opatrenia uložené na ochranu lesov a zvyšovanie 

stability lesných ekosystémov v spolupráci  s lesným odborným hospodárom, 

c) pripravuje vhodné osivo a sadenice lesných drevín na obnovu lesa v spolupráci  s lesným odborným 

hospodárom a obhospodarovateľom lesa, 

d) eviduje práce vykonané v lese a vedie príslušné evidenčné výkazy v spolupráci  s lesným odborným 

hospodárom, 

e) poskytuje súčinnosť pri sledovaní stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch v spolupráci  s lesným 

odborným hospodárom, 

f) poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní opatrení na záchranu a reprodukciu genofondu hlavných lesných 

drevín v spolupráci  s lesným odborným hospodárom, 

g) upozorňuje vlastníka, užívateľa lesov, odborného lesného hospodára, konateľa a následne orgán štátnej 

správy lesného hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, 

h) vyznačuje ťažbu dreva pred jej vykonaním v spolupráci s lesným odborným hospodárom, 

i ) organizuje a kontroluje práce zmluvnej spoločnosti určenej na ťažbu dreva aj pri manipulácii a krátení 

drevnej hmoty na ťažobnom a odvoznom mieste, 

j) zabezpečuje úpravu pracoviska po ukončení prác 

k) zabezpečuje prípravu energetického dreva z ťažbových zbytkov na odvoznom mieste vrátane haluzoviny, 

l) zabezpečuje evidenciu pripraveného energetického dreva z ťažbových zbytkov na odvoznom mieste, 

m) zabezpečuje evidenciu palivového dreva a evidenciu záujemcov o palivové drevo, hlási 

obhospodarovateľovi lesa všetky skutočnosti o ťažbe a odbyte drevnej hmoty 

n) zabezpečuje prípravu  palivového dreva pre obec Priepasné, organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti a 

guľatiny pre gátrovú pílu, 

o) vykonáva kontrolnú preventívnu činnosť proti vzniku požiaru 

p) vybavuje pre Odberateľa drevnej hmoty doklad o pôvode dreva 

r) v súvislosti s ťažbou v lese a plnení Programu lesného plánu vykonáva svoju komplexnú lesnícku službu 

tak, aby obhospodarovaním lesa prinášal dobré hospodárske výsledky spoločnosti Drevorez Priepasné spol. 

s r. o. a šíril jej dobré meno, 

s) aktívne spolupracuje s poverenými osobami a osobami spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r.o. 

t) na žiadosť obecného zastupiteľstva obce Priepasné predkladá potrebné informácie. 

 

 

 

2. Odberateľ počas platnosti a účinnosti zmluvy určuje nasledovný rozsah poskytnutej komplexných 

lesníckych služieb. 

 

Druh zákazky / služby Počet  / obdobie 



v mesiacoch 

Vykonávanie komplexných lesníckych služieb - poskytovanie služieb 

v lesníctve 

24 

 

3. Poskytovateľ sa Odberateľovi zaväzuje poskytovať kvalitné služieb predmetu zákazky. Pre 

predpoklad splnenia špecifikácie predmetu zákazky  uvedenej v bode 1. a 2 bodmi tejto Prílohy 

uchádzač predložil doklad o vzdelaní. 
 

 
V  Priepasnom dňa 28.1.2022                           V Priepasnom dňa 28.1.2022 

 

Za Odberateľa:                   Za Poskytovateľa:   

 

 

 

 

.........................................    .................................................. 

Peter Czere, konateľ                 Peter Hrajnoha , konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Príloha 2: Cena predmetu zmluvy  
 

 

 

Nie bežne dostupná 

služba  

 
Cena za 

poskytnutie 
1 služby v € 

bez DPH 

 
Počet 
služieb 

 
Suma v € bez 

DPH 

 
Výška 20% DPH  

v € 

 
Suma v €  

s DPH 

  
12360,00 

 

 
24 

 
515,00 

 
103,00 

 
  618,00    

 


