
Zmluva o vykonávaní funkcie odborného lesného hospodára  
(uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Obhospodarovateľ : Obec Jakubov 

Sídlo :    900 63 Jakubov 191 

IČO :   00304816 

DIČ :   2020643625 

IČ DPH:              nie je platcom DPH 

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko a.s., 

IBAN :              SK30 5600 0000 0032 0382 7001 

     Zastúpená :  Mgr. Peter Gajdár  – starosta obce 

/ďalej ako „obhospodarovateľ“/  

 

a 

 

Dodávateľ :   HORLES  s.r.o.,  

miesto podnikania: 900 62 Kostolište č. 363  

IČO :               35929341 

DIČ :              2021985724 

IČ  DPH :              SK2021985724 

Bankové spojenie :  Tatra banka a.s. 

IBAN :              SK96 1100 0000 0029 2286 0637 

Zastúpený:   Vladimír Horváth, konateľ 

/ďalej ako „dodávateľ“/ 

 

ako odborný lesný hospodár vykonávajúci činnosť na základe živnostenského oprávnenia 

vydaného Okresný úrad Malacky číslo živ. reg. 120-11734  

 

                                                           sa dohodli 

na uzavretí zmluvy o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára a súvisiacich 

lesných činností podľa potrieb užívateľa lesa na lesných pozemkoch vo vlastníctve obce 

Jakubov o výmere 63,25 ha z toho: 

 

                                                         Lesné porasty: 63,25 ha 

 

  Čl.  II. 

Predmet zmluvy 

 

Odborný lesný hospodár (OLH) sa zaväzuje vykonávať a zabezpečovať všetky činnosti 

obsiahnuté v zákone č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v súlade s povinnosťami a oprávneniami na 

základe § 48, podľa ktorého:  

 

1. Odborný lesný hospodár je povinný najmä: 

 



a)pripravovať podklady a zúčastňovať sa na vyhotovení a schvaľovaní lesného hospodárskeho 

plánu a kontrole plnenia jeho predpisov, spracovávať návrhy na zmeny v prípadoch, kde to 

vyžaduje stav a vývoj lesných porastov, 

b) usmerňovať realizáciu lesného hospodárskeho plánu a opatrení uložených na ochranu lesov 

a zvyšovanie stability lesných ekosystémov, 

c) dohliadať na vhodnosť osiva a sadeníc lesných drevín a obnovu dreva, 

d) kontrolovať a evidovať práce vykonané v lese a viesť príslušné evidenčné výkazy o lesnej 

hospodárskej evidencii, 

e) predkladať údaje potrebné na sledovanie stavu a vývoja lesov príslušným orgánom štátnej 

správy a organizácií, ktorú touto činnosťou poverilo ministerstvo, 

f) sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a predkladať o nich hlásenia 

organizácii, poverenej ochranárskou kontrolou, 

g) zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genofondu hlavných lesných drevín, 

h) navrhovať ekologicky vhodné technológie pri činnostiach súvisiacich s obhospodarovaním 

lesov, 

i) upozorňovať vlastníka alebo užívateľa lesov a následne orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi. 

2. Odborný lesný hospodár je povinný riadiť sa pokynmi obhospodarovateľa, pokiaľ tieto nie 

sú v rozpore s právnymi predpismi.  

 

Čl. III.  

Vzťah a právomoci zmluvných strán 

 

Odborný lesný hospodár nebude s vlastníkom v pracovno-právnom vzťahu na základe 

pracovnej zmluvy, ale bude vykonávať činnosť podľa článku § 47, zákona č. 326/2005 Zb. o 

lesoch vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť, z čoho vyplýva, že po odbornej 

stránke bude zodpovedný orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. 

 

 

Čl. IV. 

    Odmeňovanie. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odmene za výkon OLH vo výške 110,00 Eur + DPH 

mesačne. Ostatné práce budú účtované v súlade s priloženým cenníkom prác výroby dreva. 

Odplata bude poukazovaná na základe faktúry vystavenej dodávateľom so splatnosťou 21 dní. 

 

 

Čl. V. 

  Platnosť zmluvy 

 

Zmluvný vzťah sa uzatvára s účinnosťou od 1.12. 2019 na dobu neurčitú. 

 

 

Čl. VI. 

 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 faktúry 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 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede.  

 

     Čl. VII. 

    Záverečné ustanovenia 

 

1.K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej, 

písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme dodatkov k tejto Zmluve. 

2.Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis.  

3.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 vlastnoručne podpisujú.   

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke obce alebo 

spôsobom miestne obvyklým. Ak sa zmluvné strany nedohodli na neskoršom dátume 

účinnosti. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 47a ods. 1) zákona   č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v nadväznosti na §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov 

 

 

V Jakubove, dňa:  

 

 

 

 

…..........................................................                            …...................................................... 

                Mgr. Peter Gajdár                                                   Horváth Vladimír 
                     starosta obce HORLES s.r.o. 

 

 

 

     


