
Zmluva na dodanie služby č. o2l2o2o

objednávatel': SLV s.r.o.
Zápis: obchodný register okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
Vložka číslo: L8937/R
Bankové spojenie: Prima banka, č.ú.: 6908L21002/5600
|BAN SK68 s600 0000 0069 0812 1002
9t6L6 Krajné 52
lČo: gozgosrs
lČ opH: sK2o22u64o67
V zastúpení: JUDr. Ján Konečník, konatel'spoločnosti

lng. Ľubomír Galiovský, konatel'spoločnosti

/ d'alej "objednávatel"'/

Dodávatel': Emil Bukovčan
Zbehy 953, 9L6 16 Krajné
lČo: szttszss
Bankové spojenie: Poštová banka
Č.ĺ. srsĺ 6500 oooo oooo 9489 9095
V zastúpení: Emil Bukovčan

/ d'alej,,dodávatel"' f
čl. I

Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác vo výchovnej ťažbe a náhodnej ťažbe v
predrubných porastoch o objeme cca 500 m3, obnovnej ťažbe a náhodnej ťažbe
v rubných porastoch o objeme cca 500 m3 v lesoch obce Krajné v období marec 2o2o _
december 2020, rozdelenej podľa potreby objednávatel'a.

2) Dodávatel'sa d'alej zaväzuje:
a) Vykonávať práce na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo

Dodržiavať zákon č. L24/2o06Z.z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci, Vyhlášku č.43/t985 Zb. o zaistení a bezpečnostĺ prác s
ručnými motorovými reťazovými pílami, Vyhlášku č. tLL/Lg75 7b. v znení vyhlášky č.
483/L99o Zb o evidenciía registrácií pracovných úrazov. Dodržiavaťzákon NR sR č.
3L4/200t7.z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášku MV sR č. L2L/2oo2Z.z. o požiarnej
prevencií a zákon č. 355/2007 7.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

b) Nepoškodiť lesné porasty, lesné pozemky, cesty a objekty.
c) Bezplatne odstrániť chyby vykonaných prác, prípadne uhradiť vzniknutú škodu podl'a

platných predpisov.
d) Vykonávať práce v množstve, kvalite a termínoch dohodnutých s objednávatelbm.

4) objednávateľsa zaväzuje:
a) Poskytnúť všetky potrebné informácie k vykonaniu prác.
b) Zosúladiť svoju technológiu s technológiou dodávatel'a, pokĺal'to nebude na škodu

objednávatel'a.



čl. ll
Určovanie množstva hmoty

1) Hmota gul'atinových sortimentov sa bude zisťovať podl'a Tabuliek objemu dreva gul'atiny
meranej s kôrou v znení sTN 480009 _ ,,Tabulky objemu gul'atiny bez kôry podl'a strednej
hrúbky meranej s kôrou" a STN 480050 -,,Surové drevo _ základné a spoločné
ustanovenie pre jeho výrobu a dodávky".

čl. ul
Cena za dohodnutú prácu

1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanú prácu je totožná s ponukou zo dňa
2.3.2020, Cenová ponuka je prílohou tejto zmluvy.

2) Dohodnuté ceny obe strany považujú za dôverné.

čI. lv
Platobné podmienky

1) Úhrada za vykonanie prác sa uskutoční do 14 dní po obdržanífaktúry za jednotlivé
zúčtovacie obdobia. Zúčtovacím obdobím bude kalendárny mesiac, končíposledným
dňom mesiaca.

2) objednávateľposkytne úhradu na základe predložených faktúr a číselníkov overených a
podpísaných pracovníkom SLV s.r.o. Krajné.

čl. v
Ďalšie podmienky a ostatné dojednania

1) Dodávatel' v prípade potreby zvýši objem prác podľa požiadaviek objednávatel'a, do 48
hodín od nahlásenia potreby ťažby objednávatelbm začne s realizáciou požadovaných
prác. Pri realizácii prác dodržívšetky schválené technologické postupy, dodrží kvalitu
sortimentov podľa sTN 480056, sTN 480055 a podľa usmernenia objednávatel'a prác. Na
príkaz lesného hospodára zastaví alebo preruší prácu.

2) V prípade poškodenia porastov alebo dreva spôsobeného nesprávnou technológiou
ťažby alebo približovania bude cena znížen á o t0% oproti dohodnutej cene v konkrétnom
poraste.

3) Ťažba dreva:
a) ťažbovú činnosť zahájiť do 48 hodín od výzvy objednávateľa
b) ťažiť len stromy vyznačené na ťažbu
c) dodržať smerovú stínku (ak je požadovaná)
d) uvolhiťvzniknuté závesy, vyťažiť d'alšie stromy ohrozujúce zdravie a život aj bez ich

vyznačenia najneskôr do konca pracovnej zmeny
e) na stojace žlvé stromy nesmú byt bez zodpovedajúceho podloženia uväzované laná,

kladky a podobne. Živý strom taktiež nesmie slúžiť ako kladka



f) zabezpečiť kmene ponechaných stromov proti samovolhému pohybu
g) sústredbvať kmene v celých dĺžkach je neprípustné
h) vo vyspelejších porastoch vyťaženú drevnú hmotu triediť na guľatinové a vlákninové

sortimenty
i) vyťaženú drevnú hmotu zmerať na odvoznom mieste (v zmysle Nariadenia vlády č.

8612005 o klasifikácii surového dreva) a zistený údaj zaznamenať na čelo kmeňa resp
výrezu.

4) Udržanie priaznivého stavu lesa:
a) minimalizovať poškodenie stojacich stromov, prirodzeného zmladenia, nárastov a

kultúr v porastoch používaním primeraných technologických postupov a technických
pomôcok pre úpravu pohybu dreva (smerové kladky a pod.)

b) ošetriť na svoje náklady poranenia stromov vzniknuté odretím kôry schválenými
fungicídnymi prípravkami najneskôr do 5 hodín po vzniku poranenia. Fungĺcídne
prípravky zabezpečí pre dodávatel'a objed návatel' (na svoje náklady)

c) hodnoty prípustnosti poškodenia stromov:
cielbvé stromy (označené)- nepripúšťa sa
zostávajúce stromy v poraste (medzi dopravnými dráhami) - do 10 % z počtu
hraničné stromy dopravných dráh - do 20 % z počtu

d) hodnoty prípustnosti poškodenia prĺrodzeného zmladenia:
na vopred určených trasách približovania sa pripúšť'a LoO%
na ostatnej ploche len nevyhnutné percento zodpovedajúce pri použití daného
tech nologického postupu.

s) odpady
Dodávatel' je povinný odstrániť z pracovísk všetok odpad vzniknutý pri vykonávaní svojej
činnosti.

Ó. vl
Zánik zmluvy

1) Zmluva zaniká uplynutím doby, alebo naplnením predmetu zmluvy.
2) Táto zmluva môže byt zrušená len písomne, a to:

a) dohodou oboch zmluvných strán
b) výpovedbu.

3) Výpovedným dôvodom na okamžité zrušenie zmluvy môže byť:
a) porušenie technologickej disciplíny dodávatelbm s následkom škody pre

objednávateľa
b) nedodržiavanie platných právnych noriem v oblasti BOZP uvedených v článku l ods.

2, písm. b), a súvisiacich právnych predpisov v oblasti BoZP (napr. NV č. 5o4/2OO2 o
podmienkach poskytovania OOpp)

c) vykonanie prác dodávatelbm, ktoré neboli zadané, bez predchádzajúceho súhlasu
objednávatel'a

d) poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávatelbvi škoda

e) nedodržanie dohodnutých termínov vykonania prác dodávatelbm ani po
predchádzaj úcej výzve objednávatel'a

f) nevykonanie prác v dohodnutom rozsahu z dôvodov na strane dodávatel'a



opakova n é neu h rádzan ie fa ktú r dod ávatet'a objed n ávatelbm

čl. vll
Doba plnenia

čl. vlll

V Krajnom dňa
ĺ 0 _03_ 

2020

1) Pokial' n iektoré dojed n ania r".Íä:';::iJ:Hl"":"ľ1,u"a.n 
o v obchod no m zá kon n íkuodchylne' majú prednosť pred znením pádmienok uu"i"ný.6 v obchodnom zákonníku(okrem jeho kogentných ustanovení).

2) ostatné dojednania nedohodnuté v zmluve sa riadia podl'a obchodného zákonníka.3) Túto zmluvu podpisujú opraui"iizistupcovia 
"il;i !I.luun1i.l., strán a je napísaná vdvoch vyhotoveniaclr, pričom r uvt''otougne obdrží objednávatet,a L dodávatel,.4) Zmluva nadobúda platnosť an"';.i podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosťľ:nffi:ffiä ä:;l:?;ätnenia 

v zmysle 9 47a,ods. ] občianskeho zákonníka

s)

J:t;iT!::ä;;äĺl'na dobu určitú. odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými stranamĺ

{}Lv s.ľ"o.
9ĺ_6 

'6 
Krainé 52
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a

V Krajnom oĺ. ..'.l.9... p]:..?01ĺ....

EmilBukovčan

KRÁJ|IE 953, 916 í NE
lC0r

Dodávatel'
dn el'



Emil Bukovčan
Krajne-Zbehy 953
9t6 t6

Cenová ponuka

Zasielamvám cenovú ponuku pre ľok 2020 z.aťúbu dreva nasledovne:

Ť uza, približovanie, dlhé sortimenty l 2€ z.a m3
Túbu približovanie lm sortimenty l4€,zam3

S pozdravom

SLV s.ľ.o.
Krajné 52
916 t6


