
Z M L U V A č. 17/2019 
 

1.Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ: Lesný podnik mesta Zvolen, s. r. o. 

J. Kráľa 14 

960 01  Zvolen 

IČO: 31620531 

DIČ: 2020476535 

IČ DPH: SK 2020476535  

Bankové spojenie : Tatra Banka 

Číslo účtu: 2928878506/1100 

Zastúpený: Ing.Ivanom Gallom, riaditeľom podniku 

 

1.2. Zhotoviteľ: Štefan Cerovský  

Krivec I. 2510 

96205 Hriňová 

IĆO: 31876836  

IČ DPH:SK1032924431 

Bankové spojenie : Slov.sporiteľňa,a.s. 

Číslo účtu: 0071654992/0900 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Vykonanie Plánovaná  ťažba – v časti Bakova Jama.                

     Dielec 25 1 

     / Dreviny BO /.    Cca 360 m3 

      Približovanie surových kmeňov, manipulácia dreva rozrezom na jeden a viac kusov,  

      navaľovanie a triedenie sortimentov.  

                                                                                  

      Cena dohodou :                                                 12,50  EUR/m3                                      

      Cena kalkulačná (plánovaná ťažba ) :        -    Ťažba               3,09  EUR/m3                                          

                                          -     Približovanie     8,06  EUR/m3                 

                                        -     Manipulácia      1,35  EUR/m3                 

                                                  Spolu:             12,50  EUR/m3       

        

2.2. Termín prác :  02.05. 2019- 31.05.2019 

  

3. Ostatné ujednania 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú technológiu približovania a ťažby  

        dreva. V prípade väčšieho poškodenia ako 20 % okolitého porastu ( odreté, škúlené    

        kmene stojacích stromov ) bude zhotoviteľ sankcionovaný. Surové kmene bude na  

        čelách označovať číslom kusa, priemerom v strede a dĺžkou. Manipuláciu prevádzať  

        len po dohode s lesníkom, alebo v jeho prítomnosti jedným rezom V pracovné dni,dni     

        pracovného voľna  a pokoja je povinný uzatvárať prístupové cesty do lesného  

        majetku, ktoré sú takto  vybavené závorou. Pri ťažbe a približovaní vyťaží a zblíži                   

        všetkú hmotu hrúbia do 7 cm.      

        Odreniny po približovaní na stojacich stromoch zhotoviteľ natrie Pelakolom na         



        konci smeny.  

        Číselníky odovzdávať 1 krát do týždňa ! 

3.2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje,že pred nástupom na pracovisko preukáže objedávateľovi         

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu podnikajúcich osôb. 

                                          

3.3. Podpísaním tejto zmluvy dodávateľ – 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 dodávateľských prác.    

 

3.4. Po vykonaní prác dodávateľ-zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu približovacie   

        cesty, odvozné miesto, pozdĺžne a priečne odtokové pomery ciest,  vyčistí lesné   

        sklady a porasty od odpadkov. 

        

3.5. Práca bude zhotoviteľom 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 ako objednávateľa tak zhotoviteľa, poradové číslo  

        dokladu, názov, množstvo alebo rozsah zdaniteľného plnenia, výška ceny bez dane,  

        sadzba dane ( v prípade, ak je neplatič vyznačiť na doklade ) výšku dane celkom  

        zaokrúhlenú na desaťhaliere. Daňový doklad zaslať v dvoch exemplároch spolu  

        s dodacím listom. Vyznačiť bankové spojenie,číslo účtu a číslo zmluvy. 

 

3.6. Konkrétne údaje charakterizujúce pracovisko/popisná a predpisová časť   

        LHP/špecifiká technológie práce,požiadavky na trvalo udržatelné hospodárenie  

        v súlade s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFC,obsahuje  

        príloha č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

         

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamedziť manipulácii s ropnými produktami vo vzdialenosti  

       do 25 m od vodného zdroja,mimo miest na to určených.    

 

3.8. Zhotovitel sa zaväzuje vybaviť mechanizačné prostriedky materiálom na asanáciu  

        ropných látok. 

 

3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať ekologicky odbúrateľné oleje na mazanie reťazí  

        motorových píl. 

        Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane objednávateľ  

        a jeden zhotoviteľ. 

 

3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania bodu 3.4. že objednávateľ má právo  

          uplatniť si zádržné vo výške tisíc EUR do doby odstránenia závad. 

 

3.11. Zmluvné strany sú si vedomé,že v Slovenskej republike je trestným činom   

ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. 

 



3.12. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na 

všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov            

           konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.  

 

3.13. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať nasledovné protikorupčné zásady:            

       a)neposkytovať alebo neponúknuť žiadne plnenie s cieľom presadiť svoj zámer či  

získať preňho súhlas, podporu alebo povolenie, ak má príjemca právnu zodpovednosť 

alebo je v postavení , v rámci ktorého je schopný toto konanie ovplyvniť. Neposkytovať 

platby niekomu , kto zabezpečuje administratívny proces, 

           za účelom uľahčenia alebo urýchlenia realizácie tohto procesu, 

          b)neposkytovať alebo neponúknuť platby zástupcom,zákazníkom, zmluvným 

partnerom, dodávateľom alebo inej tretej strane ( alebo zamestnancom niektorej z nich)    

         ktoré by malo za cieľ presvedčiť príjemcu k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatia 

iného záväzku, alebo ich uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok ako tých, kto- 

ré by boli inak ponúknuté, 

          c)neprijať od tretích osôb platby, ktoré majú viesť z Vašej strany k uzatvoreniu 

zmluvy alebo prijatiu iného záväzku alebo ich uzatvorenie či prijatie za výhodnejších 

podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované, 

           d)odmietať akékoľvek formy korupcie alebo úplatkárstva. 

    
 

Vo Zvolene, dňa 02.05.2019  
 

 

 

 

Objednávateľ:                                                Zhotoviteľ:                                                                                                        

                                 

                   Ing.Ivan Gallo                                                            

                                  riaditeľ 

 

 

                                      

                                                               

 

 

 

 

          

                                                                                                                                                                                                                                             


