Zmluva na poskytovanie služieb
uzavretá v zmysle § 556 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Poskytovateľ: Di Mihálik, s.r.o., Jesenského 1089/11, 010 01 Žilina
IČO: 36 393 011
IČ DPH: SK 2020135370
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žilina
IBAN: SK80 0200 0000 0027 9634 5256
Zastúpený: Bc. Marian Mihálik
a
Objednávateľ: Mesto 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 – primátor
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie služieb a prác s ňou súvisiacich v ťažobnej
činnosti – ťažba dreva vo vlastníctve Mesta Turany v rozsahu výrubu a spracovania
24 ks topoľ osika.
2. Služby v ťažobnej činnosti zahŕňajú výrub stromov, spracovanie vyrúbaného dreva a
likvidáciu drevnej hmoty.
3. Poskytovateľ vykonáva služby na základe predmetu uvedeného v doklade o oprávnení
poskytovať služby .
4. Poskytovateľ sa pri poskytovaní služieb v ťažobnej činnosti zaväzuje:
4.1 Vykonávať služby a práce s ňou súvisiace 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 pôdneho fondu, ciest a objektov v mieste výrubu
stromov.
4.7 Vykonávať služby a práce s ňou súvisiace v súlade s platnými technologickými
postupmi.
4.8 Bezplatne odstrániť chyby poskytnutých služieb, alebo uhradiť vzniknutú škodu
podľa platných predpisov.
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4.9 Umožniť zodpovednej osobe za objednávateľa a poverenej osobe výkon bežných
pracovných, hospodárskych a kontrolných úloh na odovzdaných pracoviskách pre
výkon objednanej služby.
4.10 Po skončení prác súvisiacich s poskytovanou službou je dodávateľ povinný na
pracovisku vykonať poťažbovú úpravu (uloženie a odvoz haluziny).
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 služby a práce
1. Cena za vykonané služby a práce je: 0 ,- EUR
Nákupná cena v zmysle cenovej ponuky za 1 m 3 vyťaženého a spracovaného
dreva: 10,- EUR
Objednávateľ nie je platiteľ DPH.
2. Ak poskytovateľ nesplní záväzky v čl. I. cena sa zníži primerane k rozsahu
neplnenia.
IV.
Fakturácia, platobné podmienky a splatnosť
1. Príjem dohodnutej ceny sa vykoná na základe daňového dokladu - faktúry.
2. Fakturáciu vykoná objednávateľ za porezové objemové množstvo drevnej hmoty
na základe zmeraného objemového množstva podpísaného poverenou osobou.
3. Preberanie prác a meranie porezového 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.
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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.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že realizáciu prác bude vykonávať len s osobami alebo
prostredníctvom osôb, ktoré pracujú na základe platne uzavretých zmlúv
v zmysle Zákonníka práce ( pracovných, dohody o vykonaní práce a pod) alebo
zmlúv o dodávkach prác ( bez ohľadu na ich označenie/pomenovanie) so
živnostníkmi či inými obchodnými spoločnosťami a nevykoná dielo s osobami
bez takéhoto zmluvného vzťahu. Poskytovateľ vyhlasuje, že na realizáciu diela
nebude využívať prácu ľudí prostredníctvom nelegálne zamestnávaného
pracovníka a porušovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania. Ak poskytovateľ
poruší takéto vyhlásenie v dôsledku čoho by príslušný orgán a/alebo úrad vyrubil
voči objednávateľovi sankciu v zmysle príslušných ustanovení zákona, je
poskytovateľ povinný takto vyrubenú sankciu voči objednávateľovi v plnom
rozsahu uhradiť a súčasne nahradiť všetky náklady vzniknuté objednávateľovi
s uvedenou sankciou a napr. trovy právneho zastúpenia za spracovanie odvolania
voči uloženej sankcii a pod. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu
škody.
2.3.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Výkon objednaných služieb sa bude
realizovať v dňoch od 14.03.2017 do 17.03.2017.
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. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými
stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

V Turanoch, dňa 13.03.2017

..................................
Mesto Turany
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

.......................................
Di Mihálik, s.r.o.
Bc. Marian Mihálik
konateľ
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