ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 1A/2014
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka

I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Zastúpený:

Lespol spol. s r.o.
Nám. Mieru 11
935 05 Pukanec
Ing. Peter Gančár, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach
zmluvných:
Ing. Peter Gančár, konateľ spoločnosti
technických:
Ing. Peter Gančár, konateľ spoločnosti
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

3143 8997
SK 2020403957
1107308026/1111

1.2 Dodávateľ:
Zastúpený:

Miloš Uhnák, Nová Dedina 452, 935 25
Miloš Uhnák

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach
zmluvných:
technických:

Miloš Uhnák
Miloš Uhnák

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

40317854
SK1048394655
13553675/6500

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany vstúpili do obchodno-záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami
rámcovej zmluvy.

II.
Predmet zmluvy
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v prevedení ťažbových prác na svoje
náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v dodatku k zmluve, v súlade
s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne
a včas.
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III.
Cena služby
3.1.Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená vzájomnou dohodou v zmysle Zákona
NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov. Zmluvné strany
prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú
zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady dodávateľa.
3.2.Dodávateľ, po prevzatí miesta výkonu prác, resp. jeho časti objednávateľom, vystaví faktúru za
poskytnuté služby s 30 dňovou splatnosťou a to vždy po protokolárnom prevzatí poskytnutej
služby. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní služieb.
3.3.Preddavok na poskytovanie služieb sa poskytovať nebude.
3.4.Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutú službu na základe vystavenej faktúry do
doby jej splatnosti na faktúre uvedenej.
3.5.V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového doklady, alebo k nej
nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto
vrátiť dodávateľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry.

IV.
Čas a miesto plnenia
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26.5.2014 do
31.12.2014.
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa dodatku tejto zmluvy.
4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ riadne
poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.

V.
Osobitné ustanovenia
5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác
dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné
strany formou technologického protokolu.
5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené na
mieste výkonu prác.
5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v dodatku zmluvy a jeho
súčastí.
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5.4.Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy,
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.
5.5.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí že
dodávateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu
kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko dodávateľa zásadne s jeho
vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho
zamestnanca.
5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí
skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
VI.
Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy
6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť voči
nemu zmluvnú pokutu vo výške 0.0 % z ceny služby za každý deň z omeškania.
6.2 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok
z omeškania vo výške 0.0 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
6.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne
vzniknutej škody.
6.4 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle
§ 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy
odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr
však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa
považuje :
• meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní.
• porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,
•

vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,

•

poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávateľovi škoda,

•

nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom,

•

nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve,

•

iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi

•

preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany
objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby.

6.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej strane
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, ako aj nárok objednávateľa na odstránenie zistených
vád už poskytnutej služby.
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6.6. Pre prípad porušenia zmluvy môže túto každý z účastníkov vypovedať v trojmesačnej lehote.
Lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade okolnosti
považovaných za „vyššiu moc“. Pre účely tejto zmluvy sa „vyššou mocou“ rozumejú aj
odbytové problémy spôsobené tzv. finančnou krízou. V prípade zásahu „vyššej moci“
dodávateľ nie ma právo na náhradu škôd spôsobených odstúpením objednávateľa od zmluvy
ani na inú formu penalizácie objednávateľa za odstúpenie od tejto zmluvy.
VII.
Záverečné ustanovenia
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných
právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.
7.2 Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
7.4 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až
následne cestou príslušného súdu.
7.5 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.
7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými
osobami zastupujúcimi obe zmluvné strany.
7.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Dodávateľ obdrží jeden
rovnopis.
7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7.9 Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

V Pukanci , dňa: 26.5.2014.

Dodávateľ:

Strana 4 z 6

Objednávateľ:

Neoddeliteľná príloha k Zmluve o dodaní služieb č. 1A/2014

I. Informácie a pokyny pre zamestnávateľa a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom a nie
je zamestnávateľom a vykonáva práce na pracoviskách a v priestoroch Lespol spol. s r.o
poskytované v zmysle zák. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov a ďalších predpisov platných pre pracoviská a priestory
Lespol spol. s r.o.
1.

Nebezpečenstvá a ohrozenia, výsledky posúdenia rizika, ktoré sa pri plnení predmetu zmluvy na pracovisku
a v priestoroch spojených s jeho plnením vyskytujú sú obsiahnuté v Technologickom protokole.

2.

Na základe informácií podľa bodu 1. dodávateľ zabezpečí preventívne a ochranné opatrenia na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov a nimi vykonávané práce podľa
predmetu zmluvy.

3.

Opatrenia a postupy v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj opatrenia
a postupy v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie:
a) Dodávateľ prác je povinný v prípade akéhokoľvek úrazu na jeho strane, nebezpečnej udalosti túto udalosť
okamžite nahlásiť vedúcemu zamestnancovi správy, strediska, prípadne jeho zástupcovi. Zachovať miesto
udalosti, riadiť sa pokynmi objednávateľa,
b) Dodávateľ je povinný vykonať primerané opatrenia na zdolávanie požiaru, v prípade jeho nezdolania je
povinný túto udalosť nahlásiť na telefónne číslo 150, 112 a následne vedúcemu zamestnancovi prípadne
jeho zástupcovi,
c)

Dodávateľ je povinný v prípade záchranných prác a prípadnej evakuácie spolupracovať so zamestnancami
Lespol spol, s r.o.

Kontaktné telefónne čísla zamestnancov správy strediska, pre prípady uvedené v bode 3.

Meno a priezvisko
Ing. Peter Gančár
Ján Lalík
4.

funkcia
konateľ
Lesník, OLH

číslo mobilu
0948182350
0915896905

číslo pevná linka
036/6393528
036/6393528

Na používanie výstražných značiek a signálov sa vzťahuje vyhláška1. Značky a signály používané pri plnení
predmetu zmluvy. Značky umiestňuje a udržuje Dodávateľ.
a)

značky2 : - Zákaz vstupu nepovolaným osobám
- Pozor spúšťa sa drevo
- Pozor vykonáva sa ťažba dreva
- Pozor priestor ošetrený chemickými látkami a pod.

b) signály: - signály dohodnuté v technologickom protokole ( ak sa na predmet činnosti
vzťahujú)

1

2

/ nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o používaní značiek a signálov

/ uvedené značky sú ako doporučené, uvádzať vždy konkrétne značky
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5.

Podmienky rozhodnutí orgánov štátnej správy, štátneho odborného dozoru a iných dotknutých
organizácií. (napr. PHO, OR HaZZ, OU ŽP, Slovenská správa ciest, iných vlastníkov dotknutých pozemkov
a pod.):
Posádka UKT, LKT príp ostatných lesníckych mechanizmov musí mať vo výbave
Vapex (príp. perlit) . V porastoch s nachádzajúcich sa v ochrannom pasme vodného zdroja
používať do JMP biologicky odburateľný olej.

II. Podmienky požiarnej ochrany
1.

Dodávateľ je povinný mať vybavené pracovné stroje, lesné kolesové traktory, harvestory,
traktory, iné vozidlá a stroje, ktoré sa používajú pri plnení predmetu zmluvy vhodným prenosným
hasiacim prístrojom o hmotnosti min 5 kg

Vedúci OLH

Ján Lalík
meno a priezvisko

......................
podpis

Zodpovedný za dodávateľa

Miloš Uhnák
meno a priezvisko

....................
podpis

Svojím podpisom potvrdzujem, že som porozumel všetkým informáciám a pokynom a budem ich dodržiavanie
vyžadovať pri plnení predmetu zmluvy.
V Pukanci dňa 26.5.2014

Objednávateľ..........................................

Dodávateľ...............................................
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