
ZMLUVA O DIELO
na pípravu a realizáciu přác, uzavřetá podl'a § 536 a násl. obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

Objednávatel':

Mestské lesy a majetky spol. s r,o.
sNP 34

053 61 Spišské Vlachy

Zastúpený: p, Sajdák Vladimír - konatel', oLH

IBAN:
IčoI
DIČ:
Ič DPH:

lčo]
DIČ:

Zhotovitel':

Poťor,nícke združenie Spišské Vlachy

053 61 Spišské Vlachy

sK2209 0 00 000 00 0 5 2243 l 422
365,1462,7
2021769288
sK2021769288

35516496

2021331785

2. Predmet zmluvy:

Zhotovitel' sa zaviiztúe za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávatel'a vykonať
nasledovné práce lesnej výroby: Práce spojené s uhadzovaním haluziny a čistením lesa v rámci
pestovrrej činnosti a ostatné práce § ňou súvisiace a objednávatef s a zaýaizýje zaplatiť zaích
vykonanie dohodnutú cenu pod l'a člrinku 4. Práce budú vykonané v lesných dielcoch
špecifikovaných v zadávacom liste objednávateťa .

3. Trvanie a platnosť zmluvy

zmluva sa uzatvára na práce dojednané v predmete zmluvy od 2, 2. 2015 do 30, 06. 2015.
Konhétny Začiatok a predpokladané ukončenie zn uvných prác zadaných objednávalel om bude
stanovené na základe ústneho dojednania zmluwých stlán,

4. Cena diela

Práce dohodnuté v predmete zmluvy bttdú vykonané zhotovitel'om v stanovenom lozsahu a za
dohodnutých podmienok stanovených objednávatel'om. cena za prevedené práceje dohodnutá
zúčastnen]hni stranami na čia§tke 800 €.



5, Vykonanie diela

5,1 . Pri r,ykonávaní diela bude práva a povirrnosti objednávatel'a vykonávať Za objednávatel'a
le§ník alebo iný zodpovedný pracovník objednávatel'a.
5.2, Zhotovite]' vykoná práce stanovené objednávatel'om vlastnými plostriedkami a materiálom
alebo prostredníctvom tretich osób (ďalej l9n "subdodávatel'ov''). i/prípade, že áotovitel' použije
na plnenie zmluvy subdodávatel'ol,, zodpovedá akoby plni1 zmlulu sám. Zhotovitel' ohlási
realizáciu pÉc subdodávatel'mi objednávatefovi v rozsa.]ru'' názov, sídlo, IČo alebo
meno. priezvisko, tryalé bydlisko. najneskór tri dni pred nástupom subdodávatel'a. objednávate!'si
vyhladzuje právo subdodávatel'a odmietnuť,

5,3. objednávatel' oboznámi1 zhotovitel'a pred začatím p.ác a odovzdaním pracoviska s
technologickými a pdrodnými podmienkami, pracovnými postupmi ako aj s inými zvláštnost'arni
telénu a pracoviska.
5,4. Technológiu prác sa Zhotoviter zavazuje dodržať podl'a dohodnutých podmienok a to tak, aby
ma\imá]ne šetri] ostávajílci porast. prilodzené anladenie. ]esné cesty a zvážnice a ostatný majeú
objednávatel'a. PIáce bude prcvádzať tak" aby nedošlo k škodám na le§ných porastoch a kultúřach,
5,5, Preberat' sa budú len porasty. ktoré sú úp]ne dokončené pod l'a požiadaviek objednávatel'a
alebo rozpracované porasty. u ktolýcb je mož.}é prevedené pŘice merat' v ucelených častiach .
5.6, objednávatel'je opráVnený kontťolovať vykonávanie diela zhotovitelom po stránke kvality a
dodržiavania technologických postupov a p]atných STN. Zhotoviteťje povinný poáadavky
objednávatel'a rešpektovať,

6, Osobitné dojednania

6,1. Preberanie prác za objednávatel'a vykoná vedúci príslušného lesného obvor]u, kde boli
vykonané práce a odsúhla§í ich splávnosť. vedúci lesnej správy vykoná iclr kontro]u.
6.2, Zhotovitel' sa zavaizuje dodžiavat' platné zásady oBP a §plávne t€cluologické postupy a za ich
dodržiavanie osobami (aj subdodávatel mi) . ktoré plnia predmet zmlur,y. nesie plnú zodpovednosť.
súčasne zodpovedá za to, že bude vykonávat']en práce, na ktoré má on alebo subdodáv;telia platné
kvalifi kačné oplávnenie.
6.3. Počas doby pósobenia a zdržiavania sa na pozemkoch objednávatel'a sa zhotovitel' zavázuje
dodržiavať platné protipožiame predpisy. Pri prácach v obdobi zvýšeného požiameho
nebezpečenstva je zhotovitel' povinný bť vybavený potťebným náradím ťhaseniu pdpadného
požiaru,
6.4. Zhotovitel' zodpovedá objednávatel'ovi a iným osobám za škodu spósobelú a zavinenú
porušovaním povinností pri výkone prác alebo činnostbu v p amej súvislosti s ňou a zaviizuje saju
uhradiť poškodenému v plnej výške,
6.5. Zhotovitel'je povinný zabezpečiť, aby po ukončení dennej pracovnej činnosti na pracovisku
boli použivané lesné cesíy a zýaůnice prejazdné a chodníky priechodné,
6.6. Zlrotovitel' bude akceptovat' požiadavky objednávateLa vyplývajúce z certifikácie
objednávalel'a r schéme PEF( a lo najmá:
6.6.1. zhoto.ýiíel' zAbezpečí poča§ a po ukončeni pestor,nej činrrosti úpravu pracovísk a údržbu
lesnej dopravnej siete s dórazom na obmedzenie vaiku škód spósobených vodou.
6.6,2. 7_hotoýile]' zabezpečí vybavenosť svojich mechanizaěných prostliedkov mate.iálom na
asanáciu ropných produktov.
6,6.3, Zhotovitel' zamedzí manipulácií s ropnými produktmi vo vzdial€nosti do 25 mod vodnÝch
zdrojov a mimo miest na to učených.
6.6.4. Zhotovitel' sa zavžuje použivať ekologicky odbuatel'ne oleje na mazanie ret'azí motoror.ích
píl,
6,7 Bez súhlasu objednávatel'a nevchádza!' svojvol'ne lesnou techlikou do zalesnených plóch,
plóch s prirodzeným zmladením, okolitých porastov a pod ,,



8. ZáveŤečné ustanovenia

Zhotovitel' poskytol osobné údaje uvedené v tejto Zmluve objednávatel'ovi za účelom uvedeným v
predmete Znluvy na dobu účinnosti zmluvy. Tento súhlas á;tovitel' nemóže odvolať-
Zhotovitel' berie na vedonie. že objednávatel'je povinnou osobou v zmysle§ 2 ods, 3 Zikona č .
21112000 o §tobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, súhlasí so i,elejnenim a
spristupnenim obsahu znll ur,ry,

Táto Znluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania obidvoma Zmlu\,,nými stranami,

V Spišských Vlachoch. dňa 2,2.]015

Meslské lesy a maietky,
Obiednávatet': Ýo sl!

053 61 sp*kr Vla(hy
a0 16t7ó6'i L.c 202176qi8], ])

/ \ ,1, <

Zhotovitel':


