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

Poskytovateľom: HORAL – TUR, s.r.o., ČA 1028/11, 038 53 Turany
IČO: 46054278
DIČ: 2023221530
IBAN: SK9802000000002993988058
Zastúpená: Ján Vrabec, konateľ
a
Objednávateľom: 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 sú služby v oblasti lesopestovateľskej činnosti v rozsahu:
sadenie stromov, prípravy plochy pred sadením, čistenie rúbanísk, ochrana stromov
proti ohryzu zverou – natieraním, prerezávka - výchovný zásah, vyžínanie
a vyrezávanie nežiadúcich drevín a krov.
Predpokladaný rozsah služieb a prác:

- Sadenie stromov - sadeníc: - predpokladaný počet 2200 ks
- Príprava plochy pred sadením, čistenie rúbanísk o predpokladanej rozlohe 1ha
- Ochrana stromov proti ohryzu zverou natieraním o predpokladanej rozlohe 20 ha
- Prerezávka (výchovný rez) o predpokladanej rozlohe 1 ha
- Prebierka (výchovný rez) o ploche 10 m3
- Vyžínanie a vyrezávanie nežiadúcich drevín a krov o predpokladanej ploche 20 ha
2. Poskytovateľ vykonáva služby a práce na základe predmetu uvedeného v doklade
o oprávnení poskytovať služby.
3. Poskytovateľ sa pri poskytovaní služieb a súvisiacich prác v ťažobnej činnosti
zaväzuje:
3.1 Vykonávať služby a práce na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
3.2 Oboznámiť svojich zamestnancov o podmienkach pohybu mimo pracoviska
a mimo trasy na pracovisku.
3.3 Minimalizovať poškodenie lesného porastu a lesného pôdneho fondu, ciest
a objektov.
3.4 Vykonávať služby a práce v súlade s platnými technologickými postupmi.
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3.5 Bezplatne odstrániť chyby vykonaných služieb a prác, prípadne uhradiť vzniknutú
škodu podľa platných predpisov.
3.6 Umožniť zamestnancom objednávateľa a poverenej osobe výkon bežných
pracovných, hospodárskych a kontrolných úloh na odovzdaných pracoviskách.
4. Objednávateľ sa zaväzuje.
4.1 Poskytovať všetky potrebné informácie k vykonaniu prác.
4.2 Pri podpise zmluvy informovať poskytovateľa o poverenej osobe a rozsahu
poverenia.
II.
Cena za dohodnuté práce
1. Cena za vykonané služby a práce je stanovená ako cena konečná:
Sadenie stromov - sadeníc: 2200 ks - 0,33 EUR /ks
Príprava plochy pred sadením, čistenie rúbanísk - 830,-/ha
Ochrana stromov proti ohryzu zverou natieraním - 129,- /ha
Prerezávka (výchovný rez) o predpokladanej - 290,-/ha
Prebierka (výchovný rez) – 15,- /1 m3
Vyžínanie a vyrezávanie nežiadúcich drevín a krov - 280,-/ha.
Poskytovateľ nie je platcom DPH.
2. Ak dodávateľ nesplní záväzky v čl. I. cena sa zníži primerane k rozsahu neplnenia.
III.
Fakturácia, platobné podmienky a splatnosť
1. Úhrada dohodnutej ceny sa vykoná na základe daňového dokladu - faktúry.
2. Fakturáciu vykoná poskytovateľ priebežne za vykonané a prevzaté poverenou
osobou objednávateľa.
3. Doba splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia.

IV.
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 poskytovateľom
ani po predchádzajúcej výzve objednávateľa.
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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.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.9.2017.
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
poskytovateľ.
4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.

V Turanoch, dňa 22.03.2017

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

.......................................
HORAL – TUR, s.r.o.,
Ján Vrabec, konateľ
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