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ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB  č. 1/2014 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  

     Obchodné meno:  Lesná skupina – pozemkové spoločenstvo Malý Slavkov 

Sídlo:   Lúčna 18, 060 01  Malý Slavkov   

Zastúpený:   František Bies – predseda, Jozef Hrebeňár - podpredseda 

Mobil:   +421 52 4525857 

E-mail:   lesnaskupina@centrum.sk   

IČO:   31948294 

IČ DPH:   SK 2020709933 

Bankové spojenie:  SLSP Kežmarok 

Číslo účtu:  0490576722/0900  

Zapísaný: v registri pozemkových spoločenstiev, vedenom OÚ, pozemkový a lesný odbor Kežmarok, 

R-003/703 
 

a 

 

Poskytovateľ:  

Obchodné meno:  Jozef Janoščík  - Doltn 

So sídlom:  Suchoňova 3469/5, 058 01  Poprad 

Zastúpený:   Jozef Janoščík 

Mobil:  0905 603 262 

E-mail:   

IČO:   32858531 

IČ DPH:  SK 1020729842 

Bankové spojenie: VÚB a.s.  

Číslo účtu:  1328941562/0200 

Zapísaný:   živnostenský register č. 706-6262 

         

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  
 

Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy. 

 

II. 

Predmet zmluvy 
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2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v projekte obnovy lesa a ozdravných 

opatrení Lesná skupina - pozemkové spoločenstvo Malý Slavkov na svoje náklady, na vlastné 

nebezpečenstvo, v čase a podmienkach dohodnutých v tejto Zmluve, v Dodatku k zmluve, 

a v zázname o prevzatí prác k zmluve v súlade s predmetom činnosti určenom v jeho 

oprávnení k podnikaniu a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby 

cenu, dohodnutú v časti III. tejto zmluvy riadne a včas. 

 

 

III. 

Cena služby 
 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za mernú jednotku je stanovená na základe výsledku 

verejného obstarávania a je uvedená v prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie 

ponúk), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 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. Dohodnutá cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude navyše pripočítaná k  

cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného všeobecne 

záväzného právneho predpisu platného v čase realizácie služieb. 

 

3.3. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní od jej vystavenia  objednávateľom 

 

 

IV. 

Čas a miesto plnenia 
 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu 16 mesiacov, ktorá je 

vymedzená dátumami od 01.07.2014 do 30.06. 2015.  
 

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby podľa tejto zmluvy, ktoré sú 

špecifikované na základe dodatku  k tejto zmluve. V dodatku k zmluve zmluvné strany 

dohodnú jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác, množstvá a termíny pre začatie a ukončenie 

prác. Dotatok k zmluve sa vyhotoví po uzatvorení zmluvy, ďalšie dodatky postupne podľa 

potreby.   

 

4.3 Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že dodávateľ  riadne 

poskytnuté služby protokolárne odovzdá objednávateľovi.   

 

 

V. 

Osobitné ustanovenia  
 

5.1 Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie miesta výkonu prác 

dodávateľovi. Preukázateľnosť odovzdania miesta výkonu prác potvrdia obidve zmluvné 

strany formou Záznamu o prevzatí prác.  

 

5.2 Pri vykonávaní služby postupuje dodávateľ samostatne a zodpovedá za škody spôsobené 

objednávateľovi ako aj tretím osobám na mieste výkonu prác.  
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5.3 Pri plnení predmetu zmluvy Dodávateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.  

 

5.4.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. 

 

5.5.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 

dodávateľ vykonáva službu 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 miesto výkonu prác dodávateľa zásadne s 

jeho vedomím. Počas výkonu kontroly objednávateľ zodpovedá za bezpečnosť svojho 

zamestnanca. 

 

5.6. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné 

pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri vykonávaní služby zistí 

skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby dohodnutým spôsobom, je dodávateľ 

povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.     

  

5.7. Objednávateľ služieb z dôvodu zmien prírodných výrobných podmienok (najmä vplyvom 

počasia na výrobné podmienky), kalamitného výskytu škodlivých činiteľov,  organizačných, 

riadiacich a iných vplyvov na lesnú výrobu (napr. zmenená požiadavka na trhu na sortiment 

drevnej komodity, nepriaznivej ekonomickej situácie a pod.), si vyhradzuje právo na zmenu 

zadávaných služieb v oblasti zmeny pracoviska, zmeny objemu, druhu a technológie 

voči službám vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.  

 

5.8. Dodávateľ súhlasí s prípadnou zmenou pri zadávaní služieb vyplývajúcou zo zmenených 

podmienok uvedených v bode 5.7.    

 

5.9 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. 

 

 

VI. 

Zmluvná pokuta 
 

6.1 V prípade omeškania dodávateľa s poskytnutím služby (nedodržanie stanovených termínov 

v zmysle objednávok k tejto zmluve), má objednávateľ právo uplatniť voči nemu zmluvnú 

pokutu vo výške 1,0%  z ceny služby na danom pracovisku, za každý deň z omeškania.  

 

6.2 V prípade nedodržania určeného technologického postupu (viď. Zákazkový list), alebo 

požadovanej kvality prác (príslušná odborná norma určená pre daný výkon), má objednávateľ 

právo uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z ceny služby na danom pracovisku vo 

výške 20%.  
 

6.3 V prípade omeškania objednávateľa s platbou má dodávateľ právo uplatniť si úrok 

z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.  

 

6.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu skutočne 

vzniknutej škody.  
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VII. 

Ukončenie zmluvy 
 

7.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, za podstatné 

porušenie zmluvy môže oprávnená strana od zmluvy okamžite odstúpiť pokiaľ to písomne 

oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako 

sa o porušení dozvedel. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :  

 meškanie dodávateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 10 dní. 

 porušenie technologickej disciplíny dodávateľom, 

 vykonanie prác dodávateľom, ktoré neboli zadané 

 poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest a objektov, pri ktorom vznikla 
objednávateľovi škoda, 

 nedodržanie dohodnutých termínov vykonania služieb, dodávateľom, 

 nevykonanie služieb v rozsahu dohodnutom v objednávke k zmluve, 

 iné konanie v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi  

 preukázané nekvalitné vykonanie služby zavinené dodávateľom. Dodávateľ sa tejto 
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozornil objednávateľa na chybné zadanie zo strany 

objednávateľa a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služby. 

 

7.2 Pri okamžitom odstúpení od zmluvy, zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle 

oprávnenej strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva 

a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 

nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 

objednávateľa na odstránenie  zistených vád už poskytnutej služby.  

 

7.3 Písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota 

je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede. 

 

7.4 Dohodou zmluvných strán. 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia  

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na prípadných 

právnych nástupcov objednávateľa, resp. dodávateľa. 

 

8.2 Zmeny a doplnky Zmluvy a Príloh môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku 

uzavretého  na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

 

8.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov, 

dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane (zmena osobných 

údajov, adresy, čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).  

 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenia, resp. písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa 

považujú za doručené (v prípade neprebratia adresátom) dňom nasledujúcim po dni vrátenia 

nedoručenej zásielky odosielateľovi.  
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8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až 

následne  cestou príslušného súdu. 

 

8.6 Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, najmä primerane ustanoveniami upravujúcimi zmluvu o dielo. Ostatné 

práva a povinnosti neupravené touto zmluvou a obchodným zákonníkom sa spravujú 

ustanoveniami občianskeho zákonníka.  

 

8.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik: 1x dodávateľ, 1x 

objednávateľ. 

 

8.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo 

právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

8.9 Zmluva bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve 

porozumeli,  a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.  

 

8.10 Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je 

dodávateľ, povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a 

kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávania 

počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie 

projektu. 

 

8.11 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 

dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je 

objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Os 2, opatrenie 2.1 - Obnova 

potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. V prípade 

neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky 

a následne zmluvu anulovať.  
 

8.12 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

 

V Malom Slavkove, dňa 29. 01. 2014 

 

 

 

Dodávateľ:                       Objednávateľ:  

 

 

 

 

 

 ............................................                                                     ...................................................... 

      Podpis a pečiatka                                                                            Podpis a pečiatka 
 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponúk          


