
Z M L U V A č. 25/2019 
 

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: Martin Salva 

Priehalina 557 
962 05 Hriňová 

IĆO: 41 799 267  

IČ DPH: SK1071212362 

Bankové spojenie : VUB 

Číslo účtu: SK31 0200 0000 0024 4441 0253 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Vykonanie začistenia po spracovaní OU  ťažby – v časti Baková Jama,   

       mechanizovanou formou výrobou štiepky .  

      Dielec : 22a11, 2411, 251, 11a11 

 

 

2.2. Za začistenie plochy po ťažbe s uhádzaním  a následnej kontrole zodpovednej osoby   

       (vedúci LO) si môže zhotoviteľ túto hmotu za dohodnuté ceny odkúpiť.                                                  

                                         

Hmota hrúbia (listnaté)      -  45 EUR/ m3  + DPH  

Hmota nehrúbia (listanté)  -  45 EUR/ m3  + DPH 

Hmota hrúbia (ihličnaté)    -  28 EUR/ m3  + DPH 

Hmota hrúbia (ihličnaté)    -  28 EUR/ m3  + DPH  

                                                                                                            

           

2.3. Termín prác : 20.11. 2019- 31.12.2019 

  

3. Ostatné ujednania 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohodnutú technológiu približovania  

        a spracovania dreva s uhádzaním.  Za uhodenie plochy (prebraté, odkontrolované 

         m3 lesníkom) si môže zhotoviteľ fakturovať  sumou 27€/m3 (listnaté)    

        a 13€/m3 (ihličnaté).             

         

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

         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 priebežne kontrolovaná .  

 

3.6. Konkrétne údaje charakterizujúce pracovisko/popisná a predpisová časť   

        LHP/špecifiká technológie práce, požiadavky na trvalo udržateľné 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 dodržať bod 3.4. zmluvy ; v prípade jeho nedodržania si            

          objednávateľ uplatní nárok na zádržné právo vyrobenej štiepky do doby odstrá- 

           nenia závad. 

 

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

           kanie , poskytnutie alebo prijatie úplatku. 

 

            Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane    

          objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
                                         

        Vo Zvolene,dňa 20.11.2019                      
                Objednávateľ:                                                       Zhotoviteľ: 

                                                                                                

                         Ing.Ivan Gallo 

                              riaditeľ  


