
ZMLUVA č.16/2013

1.Zmluvné strany

1.1. Objednávatel': Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o.
J. Král'a 14
960 01 Zvolen
IČO: 31620531
DIČ: 2020476535
IČ DPH: SK 2020476535
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Číslo účtu: 6616835003/1111
Zastúpený: Ing. Milanom Golisom

riaditel'om podniku

1.2. Zhotovitel': Peter Frnka
Nová 102/12, 962 62 Sása
IČO: 41191617
DIČ: 1040440280
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
číslo účtu: 6849229004/1111

2. Predmet zmluvy

2.1. Ochrana MLP-vyžínaním celoplošne,podl'a naliehavosti.
-viď zoznam projektu-priložený

Cenaza vyžínanie 315 EUR/ha-celoplošne
/ / 120 EUR/ha- jednotlivo

2.2. Termín prác: 4. 6. 2013 - 30.10. 2013

3. Ostatné ujednania

3.1. Zhotovi tel' bude č innosti uvedené v bode 2. tejto zmluvy vykonávať len po
usmernení pracovníkmi LPM s.r.o. Zvolen /podl'c potreby krovinorezom/

3.2. Objednávatel' zabezpečí pre zhotovrtel'c ochranný chemický prostriedok.

3.3. Podpísanímtejto zmluvy dcdčvcteľ - zhotoviteľ zmluvne dohodnutých prác



potvrdzuje, že bol zo strany LPM Zvolen, s. r. o. oboznámený o pracovných
podmienkach a v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za dodržiavanie zásad
bezpečnosti práce a požiarnej ochrany pri vykonávaní dodávatel'ských prác.

3.4. Práca bude zhotovitel'om fakturovaná vždy na konci mesiaca ( v dňoch uzávierky)
so splatnosťou do 21 dní. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu v zmysle zák. 222/92 Zb. - obchodné meno, sídlo, miesto podnikania,
daňové identifikačné číslo objednávatel'a a zhotovitel'a, poradové číslo dokladu,
názov, množstvo alebo rozsah zdanitel'ného plnenia, výška ceny bez dane, sadzba
dane (v prípade, ak je neplatič vyznač iť na doklade) výšku dane celkom
zaokrúhlenú na desaťhaliere. Daňový doklad zaslať v dvoch exemplároch spolu
s dodacím listom.

3.5. Konkrétne údaje charakterizjúce pracoviskolpopisná a predpisová časť LHP1
špecifiká technológie práce ,požiadavky na trvalo udržateiné hospodárenie v sú-
lade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC,obsahuje
príloha č.1 k zmluve ,ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčasť.

3.6.Zhotovitel' sa zaväzuje zamedziť manipulácii s ropnými produktami vo vzdialenosti
do 25 m od vodného zdroja,mimo ciest na to určených.

3.7.Zhotovitel' sa zaväzuje vybaviť mechanizačné prostriedky materiálom na asanáciu
ropných látok.

Vyznačiť bankové spojenie, číslo účtu a číslo zmluvy.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane objednávatel'
a jeden zhotovitel' .

Vo Zvolene, dňa 4.6.2013
LESNÝ PODNIk
MESTA ZVOLEN s.r.o.

Objednávatel': J. Kráľa č. 14
Q60 01 ZVOLEN -~

Zhotovi tel' :
FANKA PE'rEA

PESTOVANIE LESA, fAtBA DREVA CD
Ul.Nov~102112,96262 sáas

ICO: 35998016, ItDPH'SI(1~
p.t.rtrnk!l~l'Mlwn.sk. ~ 09071471:

Ing. Milan Golis
riaditel' podniku


