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ZMLUVA O PODMIENKACH SPRACOVANIA KALAMITNÉHO DREVA 

ZMLUVA O PODMIENKACH SPRACOVANIA KALAMITNÉHO DREVA 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ 

Názov:   Obec Jánovce,  

Adresa:   č. 248, 059 13 Jánovce  

IČO:    00326259 

Zastúpená:   Jozef Kacvinský, starosta obce 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

 

Poskytovateľom 

Obchodné meno: Martin Šimkovič 

Sídlo: Hôrka, Ondrej 78, 059 12 

Zapísaný: OÚ Poprad, č. ŽR: 706-16836 

IČO: 40601617 

DIČ: 

Nie je platcom DPH 

Zastúpená: Martin Šimko/štatutárny orgán 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Článok II 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 

a) záväzok Poskytovateľa vykonať spracovanie kalamitného dreva v obecnom lese 

Objednávateľa v súlade s Článkom III tejto Zmluvy a  

b) záväzok Objednávateľa prevziať vykonané spracovanie a zaplatiť Poskytovateľovi 

cenu podľa Článku IV tejto Zmluvy. 

2. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť vykonávanie predmetu zmluvy tretej osobe. 

 

 

Článok III 

ČAS, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať spracovanie kalamitného dreva s odbornou 

starostlivosťou v termíne do 1 mesiaca od odovzdania miesta plnenia – porastu 

v katastri obce Jánovce od lesného hospodára, oboznámením sa s jeho hranicami, 

cestnou sieťou, trasou približovania a miestom manipulácie a skladovania dreva. 
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2. V prípade, že poskytovateľ bude v omeškaní s plnením predmetu zmluvy viac ako 15 

dní, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Poskytovateľ nebude v omeškaní 

s plnením v prípade, že vykonanie spracovania kalamitného dreva nebude možné 

z dôvodov vyššej moci, najmä ale nie len kvôli nepriazni počasia.   

3. Poskytovateľ pri odovzdaní prevezme súhlas na ťažbu podľa vyhlášky MP SR č. 

232/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

4. Spracovanie kalamitného dreva bude považované za vykonané prekontrolovaním a 

prevzatím miesta plnenia lesným hospodárom. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) ťažiť len vyznačené stromy, resp. ťažiť len na priamy pokyn lesného hospodára, 

b) ťažiť, manipulovať a priblížiť drevnú hmotu od 7 cm (hrubinu), 

c) priebežne merať objem sústreďovaného dreva a informovať lesného hospodára,  

d) manipuláciu a triedenie vyťaženého dreva vykonávať na základe pokynov lesného 

hospodára. 

6. Poskytovateľovi sa zakazuje:  

a) vykonávanie svojvoľnej ťažby,  

b) odrezávanie korún, odstraňovanie koreňových nábehov odrezávaním prízemných 

klátov, 

c) odhadovanie rozmerov vyťaženého dreva,  

d) stínka smerovaná do prirodzeného zmladenia,  

e) približovanie dreva cez prirodzené zmladenie,  

f) poškodzovanie nevyznačených stromov,  

g) nerešpektovanie pokynov lesného hospodára.  

7. V prípade porušenia povinností podľa odsekov 4 a 5 tohto článku si objednávateľ 

vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, pričom bez ohľadu na to, či objednávateľ toto 

právo využije má objednávateľ právo na náhradu škody spôsobenej porušením týchto 

povinností, ktorú je oprávnený zraziť z ceny za mernú jednotku podľa Článku IV. 

8. Poskytovateľ je povinný dodržiavať zásady BOZP, protipožiarnej ochrany a ochrany 

majetku objednávateľa. 

 

Článok IV 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa bola určená na základe 

predloženej cenovej ponuky, ktorá bola objednávateľom vyhodnotená na základe 

najnižšej ceny za úspešnú, t.j. 12 EUR/m3 bez DPH. Táto cena je finálna a nemenná 

a zahŕňa všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy zo strany 

Poskytovateľa.  

2. Poskytovateľ vystaví faktúru za celý predmet zmluvy po prekontrolovaní a prevzatí 

miesta plnenia lesným hospodárom so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia. 
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Článok V 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 zákona č. 64/1964 Zb. Občiansky 

zákonník.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvu zverejniť do 5 pracovných dní od jej podpísania 

spôsobom stanoveným v § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných 

číslovaných dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

5. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinní. 

Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo 

neúčinní ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie 

zodpovedá zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.   

6. Zmluva sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 

zrozumiteľne, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Jánovciach dňa 17.07.2015    V .................. dňa ................. 

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 

 

Signed                                                                           signed 

_________________________    ______________________ 

Jozef Kacvinský         Martin Šimkovič 

starosta obce       


