Zmluva na dodanie služby č. L-1/2017-1
Objednávateľ:
Obchodné meno: Drevorez Priepasné spol. s r. o.
Sídlo:
Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné
Zastúpený: Peter Czere
Registrácia OR Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 18902/R
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 5600 0000 0046 8934 7001
IČO: 34139281
IČDPH: SK2020375753
v zastúpení: Peter Czere, konateľ spoločnosti

Dodávateľ:
Obchodné meno: DREVOINDUSTRIA SMOLENICE, s. r. o.
Sídlo: Lošonec 244, 919 04 Smolenice
Zastúpený: Ondrej Jurovčík
Zápis: OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 28456/T
IČO: 46431691
IČ DPH: SK2023394010
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 0200 0000 0029 6491 7859
Čl. 1
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v ťažbovej činnosti v lesoch Obec Priepasné
v objeme určenom objednávateľom cca 400 m3 v období 30.marec 2017 – 31.august
2017 podľa prílohy č.1.
2) Dodávateľ 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.
43/1985 Zb. o zaistení a bezpečnosti prác s ručnými motorovými reťazovými pílami
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 objednávateľom.
3) Objednávateľ sa zaväzuje:
a) Poskytnúť všetky potrebné informácie k vykonaniu prác
b) Zosúladiť svoju technológiu ťažby a približovania dreva s technológiou dodávateľa,
pokiaľ to nebude na škodu objednávateľa.

Čl. II
Určovanie množstva hmoty
Hmota guľatinových sortimentov sa bude zisťovať podľa Tabuliek objemu dreva guľatiny
meranej s kôrou v znení STN 48009 a STN 480050. Hmota rovnaných sortimentov sa zistí
zmeraním rovnane a prepočíta u ihličnatej hmoty koeficientom 0,64 m3/prm, u listnatej
hmoty koeficientom 0,56 m3/prm.
Čl. III
Cena za dohodnutú prácu
1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanú prácu je 12,00 Eur/m3 + 20 % DPH
2) Dohodnuté ceny obe strany považujú za dôverné.
Čl. IV
Platobné podmienky
Úhrada za vykonanie prác sa uskutoční za 30 dní po obdržaní faktúry za jednotlivé zúčtovacie
obdobia. Zúčtovacím obdobím bude kalendárny mesiac, končí posledným dňom mesiaca.
Objednávateľ poskytne úhradu na základe predložených faktúr podpísaných konateľom
Petrom Czere a číselníkov overených a podpísaných Petrom Hrajnohom, vykonávajúceho
výkon komplexných lesníckych služieb pre potreby Objednávateľa Zmluvou o poskytnutí
Služby zo dňa 11.01.2016.
Čl. V
Ostatné dojednania
Dodávateľ v prípade potreby zvýši objem prác podľa požiadaviek objednávateľa, do 48 hodín
od nahlásenia potreby ťažby objednávateľom začne s realizáciou požadovaných prác. Pri
realizácii prác dodrží všetky schválené technologické postupy, dodrží kvalitu sortimentov
podľa STN 480056, STN 480055 a podľa usmernenia objednávateľa prác. Na príkaz lesného
hospodára zastaví alebo preruší prácu.
V prípade poškodenia porastov alebo dreva spôsobeného nesprávnou technológiou ťažby
alebo približovania bude cena znížená o 10% oproti dohodnutej cene v konkrétnom poraste.
Ostatné dojednania nedohodnuté v zmluve sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného
zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zo zmluvných strán v jednom vyhotovení.
Čl. VI
Zánik zmluvy
1) Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
2) Táto zmluva môže byť zrušená len písomne, a to:
a) Dohodou oboch zmluvných strán
b) Okamžite
3) Dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy môže byť:
a) Porušenie technologickej disciplíny dodávateľom s následkom škody pre
objednávateľa

b) Nedodržiavanie platných právnych noriem v oblasti BOZP uvedených v článku
I ods. 2, písm. b), a súvisiacich právnych predpisov v oblasti BOZP (napr. NV
č. 504/2002 o podmienkach poskytovania OOPP)
c) Vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané, bez predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa
d) Poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom
vznikla objednávateľovi škoda
e) Nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom ani po
predchádzajúcej výzve objednávateľa
f) Nevykonanie prác v dohodnutom rozsahu z dôvodov na strane dodávateľa
g) Opakované neplnenie faktúr zo strany objednávateľa ani v náhradných
lehotách.
Čl. VII
Doba plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 30.marec 2017 – 31.august 2017.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1) 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)
2) Túto zmluvu podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán a je napísaná
v dvoch vyhotoveniach, pričom 1 vyhotovenie obdrží objednávateľ a 1 dodávateľ.
3) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na
webstránke http://www.priepasne.sk/sk/Obec/Firma-Drevorez-s-r-o/Zmluvy-faktury-aobjednavky/Zmluvy-Drevorez.alej .

V Priepasnom, dňa 28.3.2017

V Priepasnom, dňa 30.3.2017

---------------------------------objednávateľ

----------------------------------dodávateľ

Príloha č. 1 k Zmluve na dodanie služby č. L-1/2017-1

1. Veľkoplošný clonný rub (obnovná úmyselná ťažba) a približovanie a manipulácia na
odvoznom mieste k.ú Priepasné – uvedené v tabuľke:

Porast

m3

Hmotnatosť

Vzdialenosť
vm

Svahovitosť

252A

400

1,00

cca. 120

25%

Spolu:

400 m3

.
Predpokladaná hodnota zákazky
4800 Eur bez DPH

