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Zmluva o dielo  č. 1/LH/2018 

uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení 
 

1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 

Obchodné meno:                                    Obec Jarabina 

Sídlo:                                                      Jarabina č. 58,   065 31 Jarabina 

IČO:                                                        00329932 

DIČ:                                                        2020698570 

IČ DPH:                                                               

Kontaktná osoba:                                   Lívia Kovalčíková  

Telefón:                                                 +421 907 261 112 

E-mail:                                                   starosta@obecjarabina.sk 

Bankové spojenie:                                 VÚB Stará Ľubovňa 

IBAN:                                                    SK 0602 0000 0000 0915 328602 

         

1.1 Zhotoviteľ: (doplniť identifikačné údaje) 

 

Obchodné meno:                                    Martin Žihala 

Sídlo:                                                      Za kúpaliskom 833/2, 082 71 Lipany 

IČO:                                                        40292371 

DIČ:                                                        1023450857 

IČ DPH:                                                               

Telefón:                                                  

E-mail:                                                    

Bankové spojenie:                                 Slovenská sporiteľna 

IBAN:                                                    SK30 0900 0000 0000 9620 8622 

 

 

 

   

2. Východiskové podklady 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenový návrh  

 

3. Predmet plnenia a rozsah predmetu plnenia 
3.1 Predmetom zmluvy je: 

3.1.1 Ťažba obnovná, náhodná a výchovná zbližovanie a manipulácia požadovaných sortimentov na    

odvoznom mieste. 

 

4. Cena a termín plnenia 
4.1 Ťažba, zbližovanie a manipulácia požadovaných sortimentov v porastoch 

 

ŤAŽBA  OBNOVNÁ: 

PORAST   370 B1:    CENA ...............12,90......................... €/M3 

PORAST   393 A1:    CENA ...............12,90...........................€/M3 

 

ŤAŽBA  VÝCHOVNÁ: 

PORAST  361 A2:      CENA .................17,50.........................€/M3 
 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia platnosti do 20.12.2018 
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5. Platobné podmienky 
5.1   Objednávateľ neposkytuje preddavok. 

5.2 Úhrada dohodnutej ceny sa vykoná na základe mesačných faktúr vystavených len za skutočne   

prevedené práce a prevzaté práce. 

5.3   Lehota splatnosti bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 

6. Povinnosti a práva poskytovateľa 
Dodávateľ sa zaväzuje: 

a. vykonať práce na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, 

b. dodržať Zákon č. 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhlášku č. 43/1985 Z. z. 

o zaistení bezpečnosti prác s ručnými motorovými reťazovými pílami, Vyhl. Č. 111/1975 v znení 

Zákona 483/90 Z. z. o evidencii a registrácii pracovných úrazov, Nariadenie vlády č. 206/98 

v znení noviel (práce s chemickými látkami),a všetky ostatné legislatívne normy vzťahujúce sa 

na uvedené práce 

c. nepoškodiť lesné porasty a lesný pôdny fond, cesty a objekty, 

d. bezplatne odstrániť chyby vykonaných prác, upraviť lesné cesty a zvážnice poškodené 

zbližovaním drevnej hmoty, príp. uhradiť vzniknutú škodu podľa právnych predpisov, 

e. zosúladiť svoju technológiu s technológiou nadväzných pracovných činností objednávateľa. 

f. vykonať práce v množstve, kvalite a v termínoch dohodnutých v tejto zmluve, 

g. odovzdať pracovisko objednávateľovi bez zbytočného odkladu po vykonaní dohodnutej práce 

o čom bude vyhotovený písomný záznam, 

h. umožniť zamestnancom objednávateľa výkon bežných pracovných, hospodárskych a kontrolných 

úloh na odovzdaných pracoviskách. 

i. Vykonávať ťažobnú činnosť priebežne, v objeme minimálne 140 m3 mesačne. Iné množstvo 

vyťaženej hmoty je možné len po dohode s objednávateľom 

 

7. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a. poskytnúť všetky potrebné informácie o špecifickej povahe pracovísk na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

b. zosúladiť svoju technológiu s technológiou dodávateľa pokiaľ to nebude na škodu objednávateľa. 

 

8. Odstúpenie od zmluvy a sankcie 
8.1 Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená. 

8.2 Zmluva môže byť zrušená okamžite z dôvodu: 

a. porušenia technologickej disciplíny dodávateľom s následkom škody pre objednávateľa. 

b. vykonania prác dodávateľom, ktoré neboli zadané bez predchádzajúceho súhlasu 

objednávateľa, 

c. poškodenia lesa a lesného pôdneho fondu alebo ciest a objektov pri ktorom vznikla 

objednávateľovi škoda, 

d. nedodržania dohodnutých termínov a objemov vykonania prác dodávateľom ani po 

predchádzajúcej výzve objednávateľa, 

e. nevykonanie prác v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve z dôvodov na strane dodávateľa, 

f. opakované neplatenie faktúr zo strany objednávateľa ani v náhradných termínoch. 

8.3 Za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je jedná strana voči druhej oprávnená 

uplatniť majetkové sankcie podľa ustanovenia Obchodného zákonníka. 

8.4 Uplatnenie sankcií uvedených v tejto zmluve nevylučuje uplatnenie si nároku na preplatenie 

skutočne spôsobených škôd a nákladov súvisiacich s omeškaním. 

 

 

 

 



 3

 

9.  Osobitné ustanovenia 
9.1 V prípade pretrvávajúcich problémov zo strany poskytovateľa v oblasti kvality a termínu 

dodávky, resp. operatívnosti komunikácie môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy z dôvodu 

nesplnenia si dohodnutých podmienok zo strany poskytovateľa.  

9.2 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany poskytovateľa, má objednávateľ právo vyúčtovať 

zmluvnú pokutu vo výške do 10 % z ceny neposkytovaných služieb z celkovej predpokladanej 

hodnoty Zmluvy o dielo. 

9.3 Vyúčtovanie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nevylučuje uplatnenie si nároku na 

preplatenie vzniknutých škôd a preplatenie nákladov súvisiacich s realizáciou novej verejnej 

súťaže. 

9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť poradie vykonávania prác v jednotlivých JPRL a prerušiť 

alebo zrušiť práce ak to vyžadujú prevádzkové podmienky. 

9.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny množstva prác podľa vlastných možností 

a klimatických podmienok. 

9.6  

 

10.  Záverečné ustanovenia 
10.1 Zmluva bude vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní dva obdrží 

objednávateľ a dva poskytovateľ služby. 

10.2 Zmluva nadobudne účinnosť zverejnením v registri odberateľských vzťahov obce Jarabina 

 

 

 

 

 

 

 

V Jarabine 24. januára 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 
      Za objednávateľa služby:     Za poskytovateľa služby: 

Lívia Kovalčíková      Martin Žihala 

     starostka obce 


