ZMLUVA D DIELO
Uzavretá podľa § 536 565 Obchodného zákonníka dňa 3.1.2011

1. zlvlluvlvê sTRANv
oalEDNÁvATEc:
Názov rmy:
Štatutárny zástupca:
Sldlo:

Obecné lesý Mníšek and Hnilcom, s.r.o.
Ing. Antonín Cicoň
055 E4 Mníšek nad Hnilcom 292

IČO:

31 salt 581

DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

2020501659
5l(2020501559
'všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Gelnica

Čísla účtu:

aslaaasszrozoo

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro. vložka číslo: 414l'‹llV

dalej len „objednávateľ“
ZHOTDVITEĽ:
Obchodné meno:

IČO:
DIČ:

Marek Kiššák

33066779
loszssoszs

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:
01013933S»4l'0900
Zaplsaný: Okresný úrad v Gelnicl, odbor živnostenského podnikania, 5p.č.: Žo 2002i01313fOŮDO2 Cvl,
Reg.E.: N!El4}'2002 zo dňa 11.4.2002

ďalej len ,,zhotovitel'"

2. Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykonať nasledovné práce

lesnej výroby: Práce v ťažbclvej činnosti ťaiba a manipulácia dreva, prlbllžovanle dreva, práce súvisiace
sodstraňovaním ťažhových zvyškov vporastoch. Ûbjednávateľ sa zaväzuje zaplatit' dohodnutú cenu podľa
článku 4 za ich vykonanie.
Dbjednávatel' je oprávnený upresniť objem požadovanej drevnej hmoty na spracovanie dodatkom ktejto

zmluve a zhotovitel' sa zaväzuje splniť tento dohodnutý objem.

3. Trvanie a platnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára pre práce dojednané v predmete zmluvy na obdobie od 3.1.2011 na dobu neurčitú.

4. Cena diela
4.1. Práce dohodnuté v predmete zmluvy budú vykonané v dohodnutej cene uvedenej v úkolovom liste, ktorý
zhotoví vedúci príslušného lesného obvodu.

4.2. Ceny v jednotlivých porastoch môžu byť stanovené obojstrannou dohodou zmluvných strán.

5. Vykona nie diela
5.1. Pri vykonávaní diela bude práva a povinnosti objednávateľa vykonávať za objednávateľa vedúci LO alebo

iný zodpovedný pracovnlk objednávateľa.
5.2. Zhotoviteľ vykoná práce stanovené objedrlávateľorn vlastnými prostriedkami a materiálom.
5.3. Übjednávateľ oboznámi zhotoviteľa pred začatím prác a odovzdaním pracoviska S technologickými
a prírodnými podmienkami, pracovnými postupmi ako aj inými zvláštnosťami terénu a pracoviska. Tieto si

vzájomne potvrdia v technologickom protokole. Zhotoviteľje povinný pri výkone prác na nich prihliadať.
5.4. Technológiu prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať podla dohodnutých podmienok v technologickom

protokoie a to tak, aby maximálne šetril ostávajúci porast, prirodzené zmladenie, lesné cesty a zvažnice
a ostatný majetok objednávateľa. Práce bude prevádzať tak, aby nedoslo k škodárn na lesných porastoch
a kultú rach.
5.5. Preberať a fakturovať sa budú len porasty, ktoré sú dokončené podľa požiadaviek objednávateľa alebo

rozpracované porasty, u ktorých je možne prevedené práce merať v ucelených častiach.

5.5. Übjednávateľje oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom po stránke kvality a dodržiavania

Technologických postupov a platných SľN. Zhotoviteľje povinný požiadavky objednávateľa rešpektovať.

5. Platobné podmienky
5.1. Práce na jednotlivých výkonoch budú prevedené a následne zúčtované podľa podmienok dohodnutých
v prílohách.
6.2. Ihotovitel' zhotovííaktúru objednávateľa na finančnú čiastku odsúhlasenú a potvrdenú obidvoma stranami

na podklade k fakturácii ivýrobno mzdový lístok] za príslušný mesiac.
6.3. Úhrada bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom do 35 dní od doručenia faktúry.

6.4. lv' pripade nedokončenia zadaných prác alebo nedodržania zmluvných podmienok nebude zhotovltelovi
uhradená dohodnutá čiastka do doby ich odstránenia. 'V pripade nemožnosti odstránenia nedostatkov

alebo znehodnotenia drevnej hmoty si objednávateľ vyhradzuje právo krátit' dohodnutú cenu.

7. Osobitné dojednania
?.1. Preberanie prác za objednávateľa vykoná vedúci príslušného lesného obvodu, kde boli vykonané práce a

odsúhlasí ich správnosť. vedúci L0 vykoná finančné ohodnotenie prevzatých prác.
?.2. Zhotovitel' sa zaväzuje dodržiavať platné zásady GBP a správne technologické postupy a za ich dodržiavanie
nesie plnú zodpovednosť. Súčasne zodpovedá za to, že bude vykonávať len práce, na ktoré ma platné
kvali kačné oprávnenie.

7.3. Počas doby pôsobenia a zdržiavania sa na pozemkoch objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať
platné požiarne predpisy. Pri prácach v období požiarneho nebezpečenstva je zhotovitel' povinný byt'

vybavený potrebným náradím k haseniu prípadného požiaru.
?.4. Zhotovitel' zodpovedá objednávateľovi a iným osobám za škodu spôsobenú a zavinenú porušovanim

povinnosti pri výkone prác alebo činnosťou v priamej súvislosti s ňou a zaväzuje sa ju uhradiť poškodenému
v plnej výške.
I '.5. łhotoviteľ zodpovedá tiež za dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku GBP a na úseku
protipožiarne] ochrany tretím osobám, ktoré sa vyskytnú na pracovisku z titulu zmluvného vzťahu

uzavretého 'so zhotoviteľom. Súčasne zodpovedá týmto osobám za prípadnú spôsobenú škodu vzniknutú
v dôsledku porušenia týchto povinností.
7.6 Zhotoviteľje povinný zabezpečiť, aby po skončení pracovnej činnosti na pracovisku boli používané lesné
cesty a zvažnice prejazdné a chodníky priechodne.

'L7 Zhotoviteľ bude akceptovať požiadavky objednávateľa vyplývajúce z certifikácie objednávateľa v sch éme
FSC a to najmä:

7.11. Zhotoviteľ zabezpečí počas a po ukončení ťažbovej činnosti poťažbovú úpravu pracovísk a údržbu
lesnej dopravnej siete s dôrazom na obmedzenie vzniku škôd sposobených vodou.
?.?.2. Zhotovlteľ zabezpečí vybavenosť svojich mechanizačných prostriedkov materiálom na asanáciu
ropných produktov.

7.13. Zhotovlteľ zamedzi manipulácii s ropnými produktmi vo vzdialenosti do 25 m od vodných zdrojov
a mimo miest na to určených.

7.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať ekologicky odbúratelné oleje na mazanie reťazí motorových píl.

8. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísanie obidvoma zmluvnými stranami, pričom každá

zo zmluvných strán obdrží 1 üedenil exemplár tejto Zmluvy o dielo.
V Mnišku nad Hnilcom, dňa 3.1.2011
/'Í

ĺ_Objednávatel'_

_

I

OBECNE LESY

Mníšek M_Al;› HNILcoM a.:.u.

055 rid Mlíláck nad HnI'ío0l'l.'l 292

l(ťi,l: 1 I naň in l _ UIC: .w205iZi1ł559
.~ u. Ľisísi H sr›1ŕo2oo.l|± DPH: Skiłttłosoiúf a

_ :aI.:fa;1:1u53r47‹3‹_sý:g_s_, o$1lL"i'! HQ ._'

Zhotoviteľ

