Zmluva na poskytovanie služieb
uzavretá v zmysle § 556 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Dodávateľom: Ľubomír Litvaj, Riečna 35, 038 53 Turany
IČO: 37409786
a
Objednávateľom: Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
IČO: 00316962, DIČ: 2020595049
Bankové spojenie: VÚB a.s., Martin , č.ú. 16728362/0200
Zastúpená: Ing. Miroslav Blahušiak – starosta
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v ťažobnej činnosti – ťažba dreva v lesoch
vo vlastníctve Obce Turany v období od 26.5.2015 do 8.6.2015 o celkovom objeme
ťažby do 100m³.
2. Práce v ťažobnej činnosti zahŕňajú ťažbu dreva, sústreďovanie na sklad
a približovanie dreva.
3. Poskytovateľ vykonáva práce na základe predmetu živnosti.
4. Dodávateľ sa pri vykonávaní prác v ťažobnej činnosti zaväzuje:
4.1 Vykonávať práce na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
4.2 Pri ťažbe dreva, pri sústreďovaní, približovaní a manipulácii s drevom dodržiavať
zákon č. 124/2006 Z. z. a Vyhlášku č. 43/1985.
4.3 Dodržiavať pracovno-organizačné a technologické postupy pri spracovaní
kalamity, vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. v znení vyhlášky SÚBP a SBÚ
č. 483/1990 Zb.
4.4 Dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z., vyhlášku MV SR č. 121/2002 a zákon č.
355/2007 Z. z.
4.5 Oboznámiť svojich zamestnancov o podmienkach pohybu mimo pracoviska
a mimo trasy na pracovisku.
4.6 Minimalizovať poškodenie lesného porastu a lesného pôdneho fondu, ciest
a objektov.
4.7 Vykonávať práce v súlade s platnými technologickými postupmi.
4.8 Bezplatne odstrániť chyby vykonaných prác, prípadne uhradiť vzniknutú škodu
podľa platných predpisov.

4.9 Umožniť zamestnancom objednávateľa a poverenej osobe výkon bežných
pracovných, hospodárskych a kontrolných úloh na odovzdaných pracoviskách.
4.10 Po skončení prác na pracovisku vykonať poťažbovú úpravu.
5. Objednávateľ sa zaväzuje.
5.1 Poskytovať všetky potrebné informácie k vykonaniu prác.
5.2 Pri podpise zmluvy informovať dodávateľa o poverenej osobe a rozsahu
poverenia.
II.
Určovanie množstva hmoty
Hmota guľatinových sortimentov sa bude zisťovať podľa tabuliek objemu dreva
meranej s kôrou podľa STN 480050.
III.
Cena za dohodnuté práce
1. Cena za vykonané práce je: 10,50€/m3
Cena za ťažbu, približovanie dreva spolu: 1 050€
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.
2. Ak dodávateľ nesplní záväzky v čl. I. cena sa zníži primerane k rozsahu neplnenia.
IV.
Fakturácia, platobné podmienky a splatnosť
1. Úhrada dohodnutej ceny sa vykoná na základe daňového dokladu - faktúry.
2. Fakturáciu vykoná dodávateľ len za prebratú drevnú hmotu na OM, na základe
číselníkov podpísaných poverenou osobou.
3. Preberanie prác a príjem dreva bude objednávateľ vykonávať prostredníctvom
poverených osôb.
4. Doba splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.

V.
Ostatné dojednania
1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.
2. Dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy môže byť:
2.1.
Porušenie technologickej disciplíny s následkom škody pre objednávateľa.
2.2.
Nedodržiavanie platných právnych noriem v oblasti bezpečnosti práce
a požiarnej ochrany.
2.3.
Poškodenie lesa a pôdneho fondu, alebo ciest a objektov pri ktorom
vznikla objednávateľovi škoda.

2.4.

Nedodržiavanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávateľom ani
po predchádzajúcej výzve objednávateľa.

VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 26.5.2015 do 8.6.2015.
2. Pokiaľ niektoré dojednania v tejto zmluve sú uvedené v Obchodnom zákonníku
odchylne, majú prednosť pred znením podmienok uvedených v Obchodnom
zákonníku ( okrem jeho kogentných ustanovení).
3. Túto zmluvu podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán a je
napísaná v troch vyhotoveniach, pričom dve dostane objednávateľ a jedno
dodávateľ.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

V Turanoch, dňa 26.5.2015

..................................
objednávateľ

.......................................
dodávateľ

