
Dodatok č.1  ku  

ZMLUVE č.1-LPMZV/2019  
 

uzatvorenej medzi 
 

1. Ing. Jozef Lupták 

Okružná 1403/53 

962 12 Detva 

     IČO: 44011661 

     DIČ : 1038254118 

     Č . živ. registra : 670-16870 

     Číslo účtu:0403479677/0900 ,IBAN: SK74 0900 0000 0004 0347 9677 

     ako zhotoviteľom / poľovníckym  hospodárom , technikom pestovnej   

a ťažbovej činnosti / 

                                               
                                                                     a 

 

2. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o. 

ul. J. Kráľa č.14 

960 01 Zvolen 

zastúpené Ing. Ivan Gallo , konateľ 

ako objednávateľom /vlastníkom lesa/ 

 

       

 

Čl. 1. 

 

Predmet zmluvy 

 
1.Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb- výkon funkcie 

poľovníckeho hospodára  a služieb poskytnutých nad rámec OLH. 

 

Čl. 2. 

 

Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára 

bude vykonávať Ing. Jozef Lupták odbornú činnosť , ktorá je konkretizovaná v § 15 

zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, v znení doplnkov a noviel , funkciu poľovníckeho 

hospodára. Bude vykonávať iné  úlohy a služby ,ktoré nie sú konkretizované v § 48 

Zák.326/2005 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi. 

 

2.Odbornú činnosť uvedenú v bode 3 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať vlastným 

menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných predpisov. 

 



3.Výkon tejto činnosti  bude vykonávať  zhotoviteľ, ktorý bol do funkcie menovaný OÚ 

odborom pozemkovým a lesným dňa 5.3.2019 pod č. OÚ-ZV-PLO-2019/004339-003. 

 

4.Zároveň bude vykonávať kancelárske práce nad rámec zmluvy o OLH  

   č.1-LPMZV/2019 
 

 

 

Čl.3 

 

Čas poskytovaných služieb 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odborné služby budú vykonávané v čase: 

 

od 1.6.2019    do  31.12.2019 

 

2. Zhotoviteľ zaháji činnosť a začne plniť úlohy dňom, ktorý je dohodnutý v tejto 

zmluve. 

 

3. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody alebo 

jednostranným odstúpením od zmluvy, pričom platí jednomesačná výpovedná lehota. 

     Zhotoviteľ od zmluvy odstúpi aj v prípade oneskorenej úhrady faktúry za výkon 

činnosti OLH, prípadne ak mu nebude umožnené hospodáriť v zmysle platných 

predpisov. 

 

Čl.4. 

Platobné podmienky 

 
1.Výška úhrady bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán a to: 

 

300.-  € mesačne 

  

Fakturácia tejto sumy sa vykoná  mesačne od 1.6.2019 s tým, že povinnosť úhrady je 

určená do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

 

Čl.5. 

 

Zodpovednostné vzťahy 

 
12. Zodpovednosť zmluvných strán v súvislosti s výkonom činnosti, realizáciou jeho 

usmernení, oznamovacej  povinnosti ako aj dodržiavania služobného a obchodného 

tajomstva je upravená smernicami a všeobecne záväznými predpismi. 

 

Čl.6. 

 



13. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom dodatku zmluvy, prehlasujú, že dodatok 

uzatvorili slobodne, vážne, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne 

podpisujú. 

 

14. Zmluva je vyhotovená v 2. rovnopisoch, ktoré budú rozdelené nasledovne: 

                   

                              1x objednávateľ 

                           1x vyhotoviteľ 

 

Vo Zvolene , 1.6.2019 

 

 

 

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

 Ing. Jozef Lupták                                                 Ing. Ivan Gallo                                                                                                                   

.                                                                 konateľ LPM Zvolen s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Dodatok č.2  ku  

ZMLUVE č.1-LPMZV/2019  
 

uzatvorenej medzi 
 

3. Ing. Jozef Lupták 

Okružná 1403/53 

962 12 Detva 

     IČO: 44011661 

     DIČ : 1038254118 

     Č . živ. registra : 670-16870 

     Číslo účtu:0403479677/0900 ,IBAN: SK74 0900 0000 0004 0347 9677 

     ako zhotoviteľom / poľovníckym  hospodárom , technikom pestovnej   

a ťažbovej činnosti / 

                                               
                                                                     a 

 

4. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o. 

ul. J. Kráľa č.14 

960 01 Zvolen 

zastúpené Ing. Ivan Gallo , konateľ 

ako objednávateľom /vlastníkom lesa/ 

 

       

 

Čl. 1. 

 

Predmet zmluvy 

 
1.Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb- výkon funkcie 

poľovníckeho hospodára  a služieb poskytnutých nad rámec OLH. 

 

Čl. 2. 

 

Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára 

bude vykonávať Ing. Jozef Lupták odbornú činnosť , ktorá je konkretizovaná v § 15 

zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, v znení doplnkov a noviel , funkciu poľovníckeho 

hospodára. Bude vykonávať iné  úlohy a služby ,ktoré nie sú konkretizované v § 48 

Zák.326/2005 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi. 

 

2.Odbornú činnosť uvedenú v bode 3 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať vlastným 

menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných predpisov. 

 



3.Výkon tejto činnosti  bude vykonávať  zhotoviteľ, ktorý bol do funkcie menovaný OÚ 

odborom pozemkovým a lesným dňa 5.3.2019 pod č. OÚ-ZV-PLO-2019/004339-003. 

 

4.Zároveň bude vykonávať kancelárske práce nad rámec zmluvy o OLH  

   č.1-LPMZV/2019 
 

 

 

Čl.3 

 

Čas poskytovaných služieb 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odborné služby budú vykonávané v čase: 

 

od 1.6.2019    do  31.12.2019 

 

2. Zhotoviteľ zaháji činnosť a začne plniť úlohy dňom, ktorý je dohodnutý v tejto 

zmluve. 

 

3. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody alebo 

jednostranným odstúpením od zmluvy, pričom platí jednomesačná výpovedná lehota. 

     Zhotoviteľ od zmluvy odstúpi aj v prípade oneskorenej úhrady faktúry za výkon 

činnosti OLH, prípadne ak mu nebude umožnené hospodáriť v zmysle platných 

predpisov. 

 

Čl.4. 

Platobné podmienky 

 
1.Výška úhrady bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán a to: 

 

300.-  € mesačne 

  

Fakturácia tejto sumy sa vykoná  mesačne od 1.1.2020 s tým, že povinnosť úhrady je 

určená do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

 

Čl.5. 

 

Zodpovednostné vzťahy 

 
12. Zodpovednosť zmluvných strán v súvislosti s výkonom činnosti, realizáciou jeho 

usmernení, oznamovacej  povinnosti ako aj dodržiavania služobného a obchodného 

tajomstva je upravená smernicami a všeobecne záväznými predpismi. 

 

Čl.6. 
13. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom dodatku zmluvy, prehlasujú, že dodatok 

uzatvorili slobodne, vážne, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne 

podpisujú. 



 

14. Zmluva je vyhotovená v 2. rovnopisoch, ktoré budú rozdelené nasledovne: 

                   

                              1x objednávateľ 

                           1x vyhotoviteľ 

 

Vo Zvolene , 1.6.2019 

 

 

 

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

    Ing. Jozef Lupták                                                 Ing. Ivan Gallo                                                                                                                   

.                                                                 konateľ LPM Zvolen s.r.o. 

 

 

 

 

 

                                                                            
 

 


