
 Zmluva č.  60/PČ/2021 Ev.č.:1177/2021

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Dodávateľ:

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. Iveta Deliová

Turecká 54/51,049 25 Dobšiná Mierová 1184,049 25 Dobšiná

IČO: 31 683 410 IČO: 41 286 111

DIČ: 2020500757 DIČ: 1025767171

IČ DPH: SK2020500757 IČ DPH: SK1025767171

IBAN: SK68 0900 0000 0000 9964 4163 IBAN SK90 0200 0000 0029 8479 4251

Zapísaný: Zapísaný:

2. Predmet zmluvy

Práce v pestovnej činnosti

Pracovisko 

(LO, JPRL)
Predmet zmluvy t.j.

Cena za t.j. v 

€ bez DPH
Množstvo

Cena v € bez 

DPH spolu
Začatie prác Ukončenie prác

LO 02
V128/05 Výsek  okolo 

ciest- obojstranne
m 0,25 € 1000,00 250,00 € 20.10.2021 31.12.2021

LO 01,02
V128 Oprava a údržba 

zvažníc
hod 4,00 € 80,00 320,00 € 20.10.2021 31.12.2021

V 231 Drobná výroba- 

čačina
bal 2,30 € 50,00 115,00 € 20.10.2021 31.12.2021

Spolu 685,00 €

3. Cena

Cena na základe cenníka prác v pestovnej činnosti ev.č. 7/1/2021 platného od 1.1.2021

4. Podmienky

4.1. Platobné podmienky

Doba splatnosti je do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Spôsob platby prevodným príkazom 

4.2. Ostatné podmienky

v živnostenskom registri na OÚ Rožňava dňa 

16.04.2004, číslo živnostenského registra 850-

7343

v obchodnom registri Okresného súdu Košice 

I oddiel: Sro, vložka č.: 4039/V

Dodávateľ postupuje pri vykonávaní prác pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za používanie vlastných 

výrobných prostriedkov, nástrojov a pracovných pomôcok, svojimi vlastnými zamestnancami resp. subdodávateľmi.

Dodávateľ prác môže vykonávať práce v poraste (JPRL) len po podpise zákazkového listu a zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami.

Dodávateľ je povinný v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP vytvoriť podmienky pre bezpečnú a zdravotne 

vyhovujúcu prácu, kontrolovať stav bezpečnosti a zdravia pri práci, zabezpečiť oboznámenie všetkých svojich 

zamestnancov a subdodávateľov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, pravidelne overovať ich znalosti  

z predpisov a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie.

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať platné zásady v zmysle zákona č. 124/2006 o BOZP, správne technologické postupy, 

protipožiarne predpisy podľa § 4-8 Zákona č. 314/2001 Z.z. a následných novelizácií, ako aj zásady a princípy FSC.

V prípade, že práce, ktoré sú predmetom zmluvy neboli prevedené podľa stanovených technologických postupov, v 

požadovanej kvalite a stanovenom termíne podľa zmluvy, môže byť fakturovaná cena znížená do výšky 30 % z 

výslednej sumy k fakturácii.

Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy až do jeho odovzdania odjednávateľovi.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny objemu úloh podľa svojich výrobných možností a klimatických podmienok.

Pri zistení nedodržiavania zákona bude voči dodávateľovi uplatňovaná zrážka vo výške 25 Eur z mesačnej faktúry. Pri 

opakovanom nedodržiavaní zákona dvojnásobok predchádzajúcej zrážky a pri treťom nedodržiavaní rozviazanie 

zákazníkovej zmluvy s dodávateľom.

Pri akomkoľvek úraze, ktorý nastal na pracovisku objednávateľa, je dodávateľ povinný ihneď túto skutočnosť nahlásiť 

objednávateľovi a do 8. dní od úrazu doručiť záznam o registrovanom pracovnom úraze objednávateľovi.
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 Zmluva č.  60/PČ/2021 Ev.č.:1177/2021

Vybavuje Bc. Viktória Vikartovská

vedúca pestovnej činnosti, LŠ, evidencia pozemkov

Dátum vyhotovenia: 18.10.2021

Objednávateľ: Dodávateľ:

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

Marcel Kollárik

konateľ spoločnosti

V Dobšinej, dňa ............................ V Dobšinej, dňa ............................

Na základe protokolu o prevzatí prác a pracovísk, ktorý overí vedúci LO, dodávateľ svojim podpisom na origináli 

protokolu súhlasí s účtovanými prácami. Prevezme protokol a do 48 hod. zašle objednávateľovi faktúru za prevedené 

služby a práce.

Iveta Deliová

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

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zák. 211/2000 Z.z. Táto zmluva nadobúda 

platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopľňa 

zákon č. 40/1946 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov.

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 a pod.).

Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne cestou príslušného 

súdu.
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