ZMLUVA NA VÝKON ČINNOSTI ODBORNÉHO LESNÉHO
HOSPODÁRA A OSTATNÝCH LESNÍCKYCH ČINNOSTÍ.
Zmluvné strany
Meno: Lesconzult s.r.o.
Sídlo: SK- 916 42 Moravské Lieskové č. 231
Číslo osvedčenia OLH: 112/1996 BA
IČO: 50 020 064
DIČ: 2120147788
Zastúpený : Ing. Peter Zemaník - konateľ
ďalej len ako zhotoviteľ’
a
Meno: Združenie – urbárske lesy obce Radošina, pozem. spol.
Sídlo: Školská 416, SK-956 05 Radošina
IČO: 36110302
Registračné číslo: R-0002/406
Zastúpený: Ing. Oto Krajčík – predseda výboru
Mgr. Andrej Siget – podpredseda výboru
Ladislav Moravčík – predseda dozornej rady
ďalej len ako objednávateľ
1. Predmet zmluvy.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 Obchodného zákonníka a Zákona
o lesoch č. 326/ 2005 Z.z.
Zhotoviteľ’ na základe tejto Zmluvy bude poskytovať služby Odborného lesného
hospodára (ďalej len OLH) v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. a ďalšie služby
podľa tejto zmluvy na lesných pozemkoch objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje
a) Pripravovať podklady a spolupracovať’ pri vyhotovovaní a schvaľovaní lesného
hospodárskeho plánu (ďalej len LHP) a kontrola plnenia LHP
b) Usmerňovať realizáciu LHP a opatrení uložených na ochranu lesa
c) Dohliadať' na vhodnosť’ reprodukčného materiálu na obnovu lesa
d) Kontrolovať’ a evidovať práce vykonávané v lese
e) Viest’ lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podlá osobitných predpisov
f) Sledovať' stav a vývoj škodlivých činiteľov a predkladať o nich hlásenia
orgánom štátnej správy a lesníckej ochranárskej službe
g) Navrhovať’ preventívne opatrenia na ochranu lesa a realizovať ich v praxi
h) Navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu
a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín
i) Navrhovať a realizovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach
súvisiacich s hospodárením v lese
j) Upozorňovať objednávateľa a orgány štátnej správy LH na každú činnosť, ktorá je v
rozpore právnymi predpismi na úseku hospodárenia a činnosti v lese
k) Zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a dávať písomný súhlas na vykonanie
ťažby ťažobnej skupine
l) Predkladať výboru plán obnovy porastov po ťažbe v ktorom bude zahrnuté:
- číslo porastu
- spôsob obnovy
- obdobie v ktorom sa obnova uskutoční
- stanovenie termínov kontroly obnovy
m) Konať v mene urbáru s orgánmi štátnej správy v rozsahu podľa dohody s výborom
objednávateľa

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)

Zabezpečiť ťažbu drevnej hmoty v objeme 750m3 ročne v období od 1.1.2022 do
31.12. 2030
Zabezpečiť vysúťaženie kupujúcich drevnej hmoty v súčinnosti s výborom
objednávateľa
Zabezpečiť komisionálne vyskladňovanie drevnej hmoty pri predaji po dohode
s výborom objednávateľa
Zabezpečiť vysúťaženie ťažobnej skupiny a fakturáciu ťažobných prác po
skončení diela faktúrami so splatnosťou do 30 dní od dňa doručenia
objednávateľovi
Zabezpečiť organizáciu práce ťažobnej skupiny podľa ťažobného plánu
Zabezpečiť fakturáciu za predaj dreva v mene urbáru - týždenne - faktúrami so
splatnosťou 14 dní od dňa doručenia
Organizačne zabezpečiť výrobu palivového dreva pre členov urbáru nasledovne
- 150 € za 5m3 s výrobou a dopravou
- 100 € za 5m3 s výrobou bez dovozu
- 50 za 5m3 samovýrobou bez dopravy
Zabezpečiť komisionálne vyskladňovanie drevnej hmoty pri predaji členom urbáru
po dohode s výborom objednávateľa
Uhradiť všetky škody v plnom rozsahu, ktoré na pozemkoch objednávateľa vznikli
zanedbaním povinností spomenutých v tejto zmluve.

3. Čas plnenia.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.11.2021. Zhotoviteľ je oprávnený túto zmluvu
vypovedať písomne k 31.12. bežného roka s výpovednou lehotou 12 mesiacov. Objednávateľ má právo
túto zmluvu vypovedať kedykoľvek písomne s výpovednou lehotou 3 mesiace.
4. Objednávateľ sa zaväzuje.
a) Uhradiť zhotoviteľovi služby OLH špecifikované v zákone 326/2005 Z. z vo výške 300€
mesačne na základe faktúry zhotoviteľa so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia
b) Uhradiť zhotoviteľovi lesnícke služby špecifikované v ods 2 tejto zmluvy vo výške 400€
mesačne na základe faktúry zhotoviteľa so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia
5. Záverečné ustanovenia.
Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že táto zmluva bola podpísaná slobodne na dôkaz
čo ho pripájajú svoje podpisy. Zmluva je napísaná v štyroch exemplároch.
6. Podpisy zmluvných strán.
V Radošine dňa .....................2021
Za zhotoviteľa:
.................................................
Ing. Peter Zemaník
konateľ

Za objednávateľa:
..................................................................
Ing. Oto Krajčík
predseda výboru
...................................................................
Mgr. Andrej Siget
podpredseda výboru
...................................................................

Ladislav Moravčík
predseda dozornej rady

