
Z M L U V A č. 33/2013

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: 2928878506/1100
Zastúpený: Ing.Milanom Golisom, riaditel'om podniku

1.2. Zhotovitel' : Peter Frnka
Nová 102/12
962 62 Sása
reo. 35998016
IČ DPH:SK1020606741
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Číslo účtu: 6849229004/1111

2. Predmet zmluvy
2.1. Výroba rovnač ky cca/ 30 prm /

Po dohovore výroba rovnač ky - 6,64EUR/ prm a zvoz - 8,30 EUR

2.2Termín prác: 30.9.2013 - 15. 10. 2013
3. Ostatné ujednania

3.1. Zhotovitel' sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú technológiu približovania a ťažby
dreva. V prípade väčšieho poškodenia ako 20 lo okolitého porastu ( odreté, oškúlené
kmene stojacích stromov) bude zhotovi tel' sankcionovaný. Surové kmene bude na
čelách označovat' číslom kusa, priemerom v strede a díŽkou. Manipuláciu prevádzat'
len po dohode s lesníkom, alebo v jeho prítomnosti. V pracovné dni a cez dni
pracovného vol'na a pokoja je povinný uzatvárať prístupové cesty do lesného
majetku, ktoré sú takto vybavené závorou. Pri približovaní na OM je v cene
zahrnuté gelbovanie, preťahovanie, rozťahovanie podl'a jednotlivých sortimentov.
Odreniny po približovaní na stojacich stromoch zhotovi tel' natrie SANA TEXOM na
konci smeny.



3.2. Podpísaním tejto zmluvy dodávatel' - 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.

3.3. Po vykonaní prác dodávatel'-zhotovitel' uvedie do pôvodného stavu približovacie
cesty. odvozné miesto. pozdlžne a priečne odtokové pomery ciest. vyčistí lesné
sklady a porasty od odpadkov.

3.4. Práca bude zhotovi te rom 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 objednávatel'a tak 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. Vyznačiť bankové spojenie.č íslo účtu a číslo zmluvy.

3.5. Konkrétne údaje charakterizujúce pracovisko/popisná a predpisová časť
LHP/špecifiká technológie prčce.požicdcvky na trvalo udržateiné hospodárenie v súlade
s požiadavkami Slovenského systému certifikácie lesov PEFe.obsahuje príloha č. 1
k zmluve. ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčasť.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zamedziť manipulácii s ropnými produktami vo vzdialenosti
do 25 m od vodného zdrojemimo miest na to určených.

3.7. Zhotovitel sa zaväzuje vybaviť mechanizač né prostriedky materiálom na asanáciu
ropných látok.

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať ekologicky odbúratel'né oleje na mazanie reťazí
motorových píl.

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

Vo Zvolene. dňa 30. 9. 2013

Objednávatel' :

~n,~ ~a~!l:;';;: N'-~ '1\IUt;A, I.f.ct.
J. Kt-áj'l\ 14, %0\11 Zvol,n

IC::O: 31 620531
IC DPH: ~'K20204165H Zhotovitel' :

FRNKA PETER <l
PESTOVANIE LESA. tAtBA DREVA
Ul. Mori 102/12, 962 82 súa

IČO: 35998016,IČDPH:SK1020808741
petertmka@zoznam.sk, ~ 0907147188

Ing. Milan Golis
riaditel'


