
Z M L U V A 

na výkon činnosti odborného lesného hospodára 
 

I. 

Zmluvné strany 
 

Odborný lesný hospodár:  Ing. Vladimír Krak 

Adresa:  Rajecká 22, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 48 025 739 

DIČ: 1045678315 

(ďalej len ,,OLH“) 

 

Obhospodarovateľ lesa:         Obec Jánovce 

                             Adresa:  Jánovce č. 248, 059 13 

                             IČO: 00326259 

                             DIČ: 2020674909 

                             v zastúpení: Jozef Baran, zástupca starostu obce  

      

 (ďalej len ,,Obhospodarovateľ“) 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

1. OLH sa touto zmluvou zaväzuje, že pre Obhospodarovateľa bude vykonávať činnosť 

odborného lesného hospodára v zmysle § 48 zákona NR SR č.326/2005 Z.z. o lesoch 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o lesoch“). 

 

2. Činnosť odborného lesného hospodára bude OLH vykonávať na základe osvedčenia          

č. 2009/00234 zo dňa 1.7.2009. 

 

3. Činnosť OLH bude vykonávať na lesných pozemkoch vo vlastníctve Obhospodarovateľa, 

na ktorých je oprávnený Obhospodarovateľ hospodáriť v lese, a ktoré sa nachádzajú sa 

v k.ú. Jánovce, okres Poprad. 

 

 

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. OLH sa zaväzuje, že všetkými dostupnými právnymi prostriedkami vykonávať činnosť 

a plniť povinnosti v súlade s § 48 zákona o lesoch, s právnymi predpismi a Programom 

starostlivosti o lesy. 

 

2. Obhospodarovateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať OLH náležitú súčinnosť a bude ho 

informovať o všetkých rozhodných skutočnostiach, ktoré môžu mať význam pre činnosť 

OLH. V opačnom prípade OLH nezodpovedá  za škody spôsobené obhospodarovateľovi 

neoznámením rozhodujúcich skutočností, neoprávneným zásahom do lesných pozemkov 

a neposkytnutím súčinnosti pri výkone OLH. 

 

 



IV. 

Odmena a spôsob úhrady 
 

1. Za činnosť OLH bude Obhospodarovateľ platiť OLH paušálnu úhradu vo výške 0,70 EUR 

za hektár za mesiac. 

2. OLH vystaví faktúru za činnosť OLH spravidla raz ročne v decembri bežného roku za 

aktuálny rok. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry Obhospodarovateľovi. 

3. Obhospodarovateľ uhradí OLH všetky preukázateľne účelne vynaložené náklady,  ktoré sa 

vzniknú OLH nad rámec zmluvného záväzku, a to za podmienky predchádzajúceho 

súhlasu Obhospodarovateľa.  

 

V. 

Doba platnosti zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že OLH bude vykonávať činnosť OLH s platnosťou zmluvy od  

1.6.2019 na dobu neurčitú. 

 

 

VI. 

Zánik zmluvy 
 

Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou s mesačnou lehotou, ktorá 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť po jej zverejnení na 

webovom sídle obhospodarovateľa.  

2. Všetky zmeny a doplnky zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej 

dohode zmluvných strán. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom. 

Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

V Jánovciach dňa 1.6.2019 

 

 

 

 

 

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

           Obhospodarovateľa lesa                                                Odborný lesný hospodár 


