ZMLUVA ć.2/2013
o vykonaní prác v ťažobnej činnosti –„ Ťažba dreva - holoruby“
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obch. zák.

Objednávateľ:

Drevorez Priepasné, spol. s r.o.

Zapísaný: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18902/R
Bankové spojenie: DEXIA banka
Číslo účtu: 4689347001/5600
IČO: 34139281
DIČ: 2020375753
IČ DPH: SK2020375753
V zastúpení: Peter Czere, konateľ
Dodávateľ:

Marián Piešťanský - LARIX
Zápis: Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
Číslo živnostenského registra : 303 - 1726
906 21 Priepasné 100
IČO: 32716176
DIČ: 1029040991
Bankové spojenie : VÚB banka
Č. účtu: 2747651257/0200

Článok I.
Účel a povaha zmluvy
1. Táto zmluva sa uzaviera podľa § 269 ods.2 Obch. zák. ako nepomenovaná zmluva.
2. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri výkone prác v ťažobnej činnosti –„Ťažba dreva - holoruby“
pre objednávateľa v lesoch vo vlastníctve Obce Priepasné, ktoré sú v nájme spoločnosti DREVOREZ
Priepasné spol. s r.o. so 100% spoluúčasťou obce v období od 1.februára 2013 do 31. decembra 2013.
3. Poskytovateľ vykonáva práce v ťažobnej činnosti na základe predmetu živnosti.

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie prác v ťažobnej činnosti – Ťažba dreva - holoruby“ v lesoch
vo vlastníctve Obce Priepasné, ktoré sú v nájme spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s r.o. so 100%
spoluúčasťou obce v období od 1.februára 2013 do 31. decembra 2013.
2. Práce v ťažobnej činnosti zahŕňajú ťažbu dreva, sústreďovanie, približovanie UKT dreva.
Porast

m3

Hmotnatosť

162 A

400

0,95

Vzdialenosť
Svahovitosť
vm
cca. 300

15%

163

300

Spolu:

700 m3

0,85

cca. 300

30%

3. Dodávateľ sa pri vykonávaní prác v ťažobnej činnosti zaväzuje:
3.1 Vykonať práce na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
3.2
Pri ťažbe dreva, pri sústreďovaní, približovaní a manipulácii s drevom dodržiavať zákon č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a Vyhlášku č. 43/1985 Zb. o zaistení bezpečnosti práce s ručnými
motorovými reťazovými pílami.
3.3
Dodržiavať Pracovno - organizačné a technologické postupy pri spracovaní kalamity č. j.
9.400/2004-530, Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 483/1990
Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov.
3.4
Dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
Vyhlášku MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a zákon č. 355/2007
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3.5 Oboznámiť svojich zamestnancov s podmienkami pohybu mimo pracoviska a mimo trasy na
pracovisku.
3.6 Minimalizovať poškodenie lesného porastu a lesného pôdneho fondu, ciest a objektov.
3.7
Vykonávať práce v súlade s platnými technologickými postupmi (Technologicko-organizačné
smernice pre ťažobnú činnosť ML VH SSR r.1981 od str. 29).
3.8
Bezplatne odstrániť chyby vykonaných prác, prípadne uhradiť vzniknutú škodu podľa platných
predpisov.
3.9
Zosúladiť svoju technológiu s technológiou nadväzných činností.
3.10 Vykonávať práce v množstve, kvalite a termínoch dohodnutých s objednávateľom, pričom
objednávateľ si vyhradzuje právo určovať poradie prác na konkrétnych pracoviskách v závislosti od
stanoveného plánu a klimatických podmienok, a to aj prostredníctvom ním poverenej osoby (ďalej len
„poverená osoba“).
3.11 Umožniť zamestnancom objednávateľa a poverenej osobe výkon bežných pracovných,
hospodárskych a kontrolných úloh na odovzdaných pracoviskách.
3.12 Po ukončení prác na pracovisku vykonať poťažbovú úpravu OM a jeho okolia.
4. Objednávateľ sa zaväzuje:
4.1 Poskytovať všetky potrebné informácie k vykonaniu prác.
4.2 Pri podpise tejto zmluvy informovať dodávateľa o poverenej osobe a rozsahu poverenia.
Dodávateľ vyhlasuje, že pri podpise tejto zmluvy bol informovaný o poverenej osobe a rozsahu jej
poverenia.
4.3 Zosúladiť svoju technológiu s technológiou dodávateľa, pokiaľ to nebude na škodu objednávateľa.
Článok III.
Určovanie množstva hmoty
Hmota guľatinových sortimentov sa bude zisťovať podľa tabuliek objemu dreva guľatiny meranej s kôrou v
znemí STN 480050. Hmota rovnakých sortimentov sa zistí zmeraním rovnane a prepočíta u ihličnatej hmoty
koeficientom 0,64 m3/prm, u listnatej hmoty koeficientom 0,56 m3/prm.

Článok IV.
Cena za dohodnuté práce
1. Cena za vykonané práce je :
Cena za ťažbu dreva:
3,50,- € /m3
Približovanie:
6,30,- €/ m3
Manipulácia dreva
1,50,-€

Spolu:

11,30 €

+ DPH

2. Ak dodávateľ nesplní záväzky uvedené v čl. II cena sa zníži primerane k rozsahu neplnenia. Rozsah
neplnenia záväzkov a výška ceny sa uvedie v Technologickom protokole.

Článok V.
Fakturácia, platobné podmienky a splatnosť
1.
Úhrada dohodnutej ceny sa vykoná na základe daňového dokladu – faktúry (ďalej len faktúra).
2.
Fakturáciu vykoná dodávateľ len za prebratú drevnú hmotu na OM, na základe číselníkov podpísaných
poverenou osobou v bežnom mesiaci.
3.
Preberanie prác a príjem dreva bude objednávateľ vykonávať prostredníctvom poverenej osoby.
4.
Doba splatnosti faktúry je 20 dní.
Článok VI.
Ostatné dojednania
1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
2. Táto zmluva pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, môže písomne zaniknúť
2.1 na základe dohody oboch zmluvných strán alebo
2.2 okamžite.
3. Dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy môže byť:
3.1 Porušenie technologickej disciplíny dodávateľom s následkom škody pre objednávateľa.
3.2 Nedodržiavanie platných právnych noriem v oblasti BOZP (napr. NV č. 504/2002 o podmienkach
poskytovania OOPP).
3.3 Vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané, bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
3.4 Poškodenie lesa a pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla objednávateľovi
škoda.
3.5 Nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom ani po predchádzajúcej výzve
objednávateľa.
3.6 Nevykonanie prác v dohodnutom rozsahu z dôvodov na strane objednávateľa.
3.7 Opakované neplnenie faktúr zo strany objednávateľa ani v náhradných lehotách.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. februára 2013 do 31. decembra 2013.
2.
Pokiaľ niektoré dojednania uvedené v tejto zmluve sú uvedené v Obchodnom zákonníku odchylne, majú
prednosť pred znením podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku (okrem jeho kogentných ustanovení).
3.
Túto zmluvu podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán a je napísaná vo dvoch
vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie dostane objednávateľ a jedno dodávateľ.

4.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

V Priepasnom 31.1. 2013

............................................
objednávateľ

....................................
dodávateľ

