ZMLUVA O DIELO č. 01/2022
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Nižná Jablonka
Sídlo:
Nižná Jablonka č.36, 067 34 Nižná Jablonka
Zastúpený:
Martina Kucerová – starostka obce
IČO:
00323292
DIČ:
2021173660
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Humenné
Číslo účtu:
8903574001
IBAN: SK8056000000008903574001

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Martin Bačár
Hostovice č.91, 067 35 Hostovice
SZČO
Martin Bačár
40114864
1048163919
Slovenská sporiteľňa
SK770900000000462199640

II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác v lesníckych činnostiach (ťažba, približovanie –
ŠKT a krátenie dreva na odvozné dĺžky, resp. manipulácia dreva), na OM.
2.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, v čase
dohodnutom v zmluve, v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho oprávnení
k podnikaniu.
2.3. Skutočné množstvo prác v jednotlivých porastoch vyjadrené v technických jednotkách, môže
byť oproti množstvu uvedenému v dodatku tejto zmluvy nižšie alebo vyššie o 30 % z dôvodu
chyby pri zisťovaní vyznačenej ťažby (kalamity).
2.4. V prípade obchodných a odbytových problémov objednávateľa, alebo v prípade mimoriadnych
udalostí (kalamita, extrémne počasie, zmena vlastníckych a užívacích práv a podobne) môže
objednávateľ zmeniť dohodnuté množstvo prác uvedených v odseku 2.1. tohto článku.
III.
Cena diela a platobné podmienky
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená na základe dohody. Cena za m3 je
19,50 € bez DPH . Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve
zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky účelne vynaložené náklady
dodávateľa.
3.2. Objednávateľ je povinný za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.
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3.3. Úhrada sa vykoná na základe daňového dokladu – samofaktúry (ďalej len faktúra). Práce sa
budú fakturovať až po priblížení a krátení alebo manipulácii dreva na odvoznom mieste, podľa
jednotlivých JPRL, v ktorých sa vykonala ťažba a podľa jednotlivých výkonov ako komplexná
výroba na OM. Výšku úhrady preverí objednávateľ v príslušných dokladoch organizácie
(čistopis „Evidencia lesníckych činností vykonávaných dodávateľskými subjektmi“)
3.4. Pri nezaplatení faktúry v uvedenom termíne splatnosti, môže si dodávateľ účtovať penále vo
výške 0,025 % za každý deň omeškania, z celkovej dlžnej čiastky.
3.5. Realizovaná cena sa uvádza bez DPH.
3.6. Dohodnuté ceny považujú obe zmluvné strany za dôverné.
IV.
Čas a miesto plnenia
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vykoná dielo v mieste určenom na ťažbu v
porastoch v obecných lesoch Nižná Jablonka
416 A01
417 A11
4.2. Pri vykonaní diela postupuje dodávateľ samostatne.
4.3. Odovzdaním pracoviska zo strany objednávateľa sa vlastníkom diela stáva dodávateľ, ktorý
znáša nebezpečenstvo a škody na ňom. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k predmetu
diela prechádza na objednávateľa prevzatím predmetu diela.
V.
Osobitné ustanovenia
5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska dodávateľovi.
5.2 Pri plnení predmetu zmluvy dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. Požiadavky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci zabezpečuje na základe poskytnutých informácií v dodatku zmluvy a jeho
súčastí.
5.3 Dodávateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať odborne. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy,
všeobecne platnými predpismi na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a požiarnej
ochrany, ktorá sa na predmet činnosti vzťahuje, v rozsahu ako bol s ňou oboznámený.
5.4 Dodávateľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a príslušných nariadení vlády ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho
činnosťou pri realizácii predmetu zmluvy. Zabezpečí nakladanie s vzniknutými odpadmi
podľa citovaného zákona.
5.5 Dodávateľ berie na seba zodpovednosť podľa zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách v prípade
úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do povrchových, resp. podzemných vôd
spôsobeného jeho činnosťou. Následne zabezpečí likvidáciu takto vzniknutých škôd na
vlastné náklady.
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5.6 Dodávateľ sa zaväzuje nepoškodiť lesné porasty, LPF, cesty alebo objekty a používať vo
svojich výrobných prostriedkoch ekologicky neškodné náplne (napr. oleje EKOPIL do JMP).
V prípade vzniku škody sa zaväzuje túto nahradiť.
5.7 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí že
dodávateľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa toho, aby dodávateľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu
kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko dodávateľa zásadne s jeho
vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho
zamestnanca.
5.8 Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie diela, taktiež ak pri vykonávaní diela zistí
skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je dodávateľ
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.
5.9 V prípade omeškania dodávateľa s vykonaním diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 0,01 % denne za každý deň omeškania z ceny diela.
5.10 V prípade, že práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy neboli vykonané dohodnutým
spôsobom, kvalitne a v stanovenom termíne podľa dodatkov a technologického protokolu,
bude cena znížená adekvátne sankcii uvedenej v časti „Hodnotenie kvalitatívnych
a technologických požiadaviek“ technologického protokolu.
5.11 Činnosť pri odovzdávaní a preberaní pracoviska a pri
kontrole dodržiavania
technologických a kvalitatívnych požiadaviek sa pokladá za prácu na spoločnom pracovisku.
Dodávateľ pri týchto činnostiach vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia zamestnancov na tomto spoločnom pracovisku v potrebnom rozsahu.
5.12 Kontaktné osoby pre výkon prác dohodnutých v tejto zmluve o dielo sú:
Za objednávateľa – Martina Kucerová starostka obce
– Miroslav Latta poslanec OcZ- lesník
Za dodávateľa

Martin Bačár

VI.
Doba zmluvy a ukončenie zmluvy
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 18.07.2022 do
31.10.2022
6.2. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť na základe písomnej dohody.
6.3. Zmluvu je možné jednostranne vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3
mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede
druhej strane.
6.4. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, pokiaľ bude splnený dôvod jej
podstatného porušenia, za ktorý sa považuje najmä:
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a/ nenastúpenie výrobných prostriedkov dodávateľa na vykonanie predmetu zmluvy podľa čl.
II. ods. 2.1 v termíne do 10 kalendárnych dní od termínu platnosti zmluvy podľa bodu 1.
tohto článku resp. meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby podľa čl. II. ods.
2.2 a 2.3. viac ako 10 dní
b/ porušenie technologickej disciplíny dodávateľom,
c/ závažné porušenie a opakované porušenia predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci,
d/ porušenie predpisov uvedených v článku VII. („Záverečné ustanovenia“)
e/ vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané,
f/ poškodenie lesa, lesného pôdneho fondu alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla
objednávateľovi škoda a nebola dodávateľom uhradená resp. odstránená podľa čl. 5.6.
g/ pri odstúpení z dôvodov podľa písm. a/-f/ tohto odseku si objednávateľ môže uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 3.300 €. Objednávateľ si zároveň môže uplatňovať aj náhradu
škody prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty.

VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných
právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa.
7.2.Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou platia za
doručené do piatich dní po tom, ako boli zaslané na poslednú adresu objednávateľa, resp.
dodávateľa v tejto zmluve, pokiaľ v čase 14 kalendárnych dní od odoslania písomnosti zmluvná
strana (adresát) nepreukáže druhej zmluvnej strane (odosielateľovi) doručenie v iný deň.
7.3. Pokiaľ niektoré dojednania uvedené v tejto zmluve sú uvedené v Obchodnom zákonníku
odchylne, majú prednosť pred znením podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku.
7.4.Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
7.5.Obidve zmluvné strany a zaväzujú neodkladne ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov,
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
7.6.Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až
následne cestou príslušného súdu.
7.7.Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov prípadne Občianskeho zákonníka.
7.8.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oprávnenými osobami
zastupujúcimi obe zmluvné strany.
7.9.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých dodávateľ obdrží
jeden rovnopis.
7.10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
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7.11. Zmluva bola po podpísaní nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.
V Nižnej Jablonke,

..................................................
Objednávateľ
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........................................
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