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Zmluva číslo 1/2019
o výkone odborného lesného hospodára uzatvorená

podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

A/Objednávateľ(správca a užívateľ lesa):

Meno a priezvisko/Právnická osoba: Obec Rimavská Baňa
Adresa: Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa
IČO: 00319015
DIČ:
v zastúpení

2021230387
Mgr. Elena Polóniová- starostka obce

B/Zhotoviteľ (Odborný lesný hospodár):

Meno a priezvisko: ?.'::..~!.. :/..7.:.f..:.:.~ .

Adresa

Číslo osvedčenia: -!:.{!'./':!:.~~(: ' .

I.

Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb - výkon funkcie
odborného lesného hospodára (ďalej OLH), v súvislosti so splnením si povinnosti
vlastníka/obhospodarovateľa lesa podľa§ 36 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

2. Odborná správa lesov bude vykonávaná v k.ú Rimavská Baňa, LHC: Rimavské
Brezovo, JPRL 101 a O, 81 c, 73 _ 1, 72_ 1, 72_2 na výmere 1,6236 ha ktorá je
konkretizovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

II

Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára
bude vykonávať zhotoviteľ odbornú činnosť, ktorá je konkretizovaná v paragrafe 48
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Iné úlohy a služby
zhotoviteľ neposkytne.



2. Odbornú činnosť uvedenú v článku II bod 1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať
vlastným menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných predpisov.

III.

Čas poskytovaných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že odborné služby budú vykonané v čase od
25.06.2019 na dobu neurčitú

2. Zhotoviteľ začne plniť úlohy OLH dňom, ktorý je dohodnutý v tejto zmluve.

IV.

Cena a platobné podmienky

l.Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytované odborné služby a to vo výške 20 €
/s DPH/ za jeden kalendárny rok . V tejto čiastke sú zahrnuté aj náklady na dopravu,
oblečenie, poistenie zamestnanca. Dohodnutá čiastka je splatná do jedného mesiaca od
dátumu podpisu zmluvy.

2. Platobná podmienka je splnená vyplatením dohodnutej čiastky podľa bodu IV. ods. 1
na účet zhotoviteľa číslo v určenej lehote.
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3. V prípade, že sa objednávateľ dostane s úhradou ceny za poskytnuté služby do
omeškania vzniká zhotoviteľovi právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

v.

Ukončenie zmluvy

1. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody,
odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou.

2. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy za
podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť
pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Za podstatné



porušenie zmluvy sa považuje najmä neuhradenie dohodnutej sumy za poskytované
odborné služby v lehote splatnosti a nedodržanie usmernení OLH vydaných v zmysle
ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

3. Pri okamžitom odstúpení od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle
oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva
a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody,
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky.

4. Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu, pričom
výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.

5. Pri ukončení zmluvy je zhotoviteľ povinný vypracovať preberací protokol na základe
ktorého odovzdá lesnú hospodársku evidenciu a súvisiace doklady objednávateľovi.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou
formou, a to očíslovanými dodatkami k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.

2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ďalšími všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.

3. Akékoľvek nezhody, spory alebo nárok vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s
ňou budú riešené dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne
príslušný súd.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť bezodkladne všetky zmeny a doplnky
údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena
osobných údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).

5. Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou
sa považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni
vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť
originálu.



7. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich
dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

S.Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dohody v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov na webovom sídle objednávateľa.

9. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Rimavskej Bani, dňa: .. ~ · 0.'..M19

a):


