
Zmluva o poskytovaní služieb odborného lesného hospodára
uzatvorená podl'a § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

1. obchodné meno: Ing. Miroslav Šupica
miesto podnikania: Ľuboreč 52, 985 II Halič
adresa na doručovanie písomností: Ľuboreč 52, 985 II Halič
IČO: 51 312549, DIČ: 1074504838, IČ DPH: neplatca DPH
číslo osvedčenia OLH: 781/2016 
zápis v živn. reg.: Okresného úradu Lučenec, č. živnostenského registra: 640-19176
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5164004115/0900 
IBAN: SK55 090000000051 64004115
tel. kontakt/e-mail: +421917856277/miroslav.supica@gmail.com
zastúpený: Ing. Miroslavom Šupicorn
ako zhotoviteľ - odborný lesný hospodár
(d'alej len ako "zhotovitel'" alebo "OLH")

A

2. názov: Obec Halič
adresa: Ulica Mieru 68/66, 985 ] I Halič
adresa na doručovanie písomností: Ulica Mieru 68/66, 985 II Halič
IČO: 00316091, DIČ: 202 1237075, IČ DPH: neplatca DPH
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 600874400115600
IBAN: SK5 I 56000000006008744001
tel. kontakt/e-mail: +421907858440/starosta@obechalic.sk
zastúpený: Mgr. Alexandrom Udvardyrn, starostom obce
ako objednávateľ - obhospodarovateľ lesa
(ďalej len ako "objednávatel"')
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu len ako "zmluvné strany")

uzavreli dolu uvedeného dňa, mesiaca a roku túto Zmluvu o poskytovaní služieb odborného
lesného hospodára (ďalej len "zmluva"):

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb zo strany zhotoviteľa -
výkon činnosti odborného lesného hospodára - pre objednávateľa v súvislosti s splnením si
povinností obhospodarovateľa lesa podľa § 36 zákona NR SR Č. 326/2005 Z. z.; o lesoch
v z.n.p. (ďalej len .Zol.") .

2. Lesy, v ktorých bude zhotoviteľ vykonávať činnosť odborného lesného hospodára na
základe tejto zmluvy, sú lesné pozemky v k.ú. Halič, LC Lesy Lučenec, o výmere
22,8628 ha v obhospodarovaní objednávateľa podľa nasledovnej špecifikácie:

Okres
Kat.územie
LS 
LC
KPL

Lučenec
Halič
Lučenec

: Lesy Lučenec - platnosť: 2015 - 2024
: EF057
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LV č. Parcela Obhospodarovaná Obhospodarovaná Císlo Obhospodarovaná
výmera podľa výmera dielea výmera z dielea

KN-C v ha podľa KN-E (PKV) ha
ha

KN-C KN-E
(PKV)

Ó:'iO 696/3 696 22,9170 2,4138 586 1 2,4138
2,9635 5862 2,9635
2,9491 5882 2,9491
8,8318 589 O 8,8318
5,7046 588 l 5,7046

SPO L U LP 22,9170 22,8628 22,8628

JPRL č. Výmera Obhospodarovaná
dielea v ha výmera v ha
podl'aPSL

5861 2,4l38 2,4138
5862 2,9635 2,9635

5882 2,9491 2,9491

589 O 8.8318 8,8318

58[\ I 5,7046 5,7046
Spolu 22,8628 22,8628

Článok II.
Spôsob a rozsah poskytovania odborných služieb

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas obdobia, na ktoré sa zmluva uzatvára, bude zhotoviteľ
vykonávať odbornú činnosť, ktorá je konkretizovaná v § 48 Zol., Iné služby zhotoviteľ
podľa tejto zmluvy poskytovať nebude.

2. Odbornú činnosť uvedenú bode 1. tohto článku bude zhotoviteľ vykonávať vlastným
menom, na vlastný účet a zodpovednosť v zmysle platných právnych predpisov.

Článok III.
Trvanie zmluvného vzťahu

Táto zmluva sa uzatvára odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu neurčitú.

Článok IV.
Odmena za služby a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je povinný platit' zhotoviteľovi odmenu za
výkon činnosti odborného lesného hospodára podľa tejto zmluvy vo výške 0,80 € za každý
i začatý kalendárny mesiac za 1 hektár bez DPH (zhotoviteľ nie je platiteľom dane
z pridanej hodnoty), čo pri celkovej výmere 22,8628 ha činí 18,29 € mesačne.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa podľa bodu 1. tohto článku bude splatná
2x (dvakrát) ročne, a to

• vo výške 109,74 € do 30.06. toho - ktorého kalendárneho roka a
• vo výške 109,74 € do 31.12. toho - ktorého kalendárneho roka

a to na základe faktúry vystavenej zhotovitel'om. Splatnosť faktúr vystavených
zhotoviteľom bude 15 (pätnást') dní odo dňa ich vystavenia. Zhotoviteľ bude faktúry
zasielať objednávatel'ovi na adresu určenú na doručovanie písomností. Zmluvné strany sa
dohodli, že za obdobie od okamihu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do
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30.06.2021 je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi odmenu podľa bodu 1.
tohto článku v alikvotnej výške.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene výšky odmeny podľa bodu 1. resp. 2. môže dôjsť:
3.1. na základe dohody zmluvných strán
3.2. v prípade, ak sa zhotoviteľ stane platcom DPH a následne aj v prípade zmeny sadzby
DPH a iných administratívnych opatrení štátu.

Každá zmena výšky odmeny sa vykoná dodatkom k zmluve v zmysle Čl. VIII., bod 6.
4. Odmenu vo výške a v lehote splatnosti podľa predošlých bodov tohto článku sa

objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený pri jeho označení ako zmluvnej strany. Povinnosť objednávateľa
zaplatiť zhotoviteľovi odmenu riadne a včas bude splnená jej pripísaním na účet
zhotoviteľa v dohodnutej lehote splatnosti.

5. V prípade, že objednávateľ neuhradí odmenu zhotoviteľovi v lehote splatnosti, zmluvné
strany sa dohodli, že objednávateľ bude povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,50 € za každý aj začatý deň omeškania s platbou odmeny. Zmluvnú pokutu
podľa predošlej vety vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi samostatnou faktúrou s lehotou
splatnosti 7 (sedem) dní odo dňa jej vystavenia. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu
môže vzniknúť aj opakovane, jej celková výška nie je obmedzená. Povinnosť zaplatiť
zmluvnú pokutu trvá aj po zániku zmluvného vzťahu vzniknutého na základe tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo
zhotoviteľa na náhradu škody, na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania ani na
odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ sa zaplatením pokuty nezbavuje povinnosti splniť
povinnosť vyplývajúcu zo zabezpečeného záväzku. Zaplatením zmluvnej pokuty záväzok
objednávateľa nezanikne.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa odbornú činnosť OLH a plniť Sl

povinnosti v súlade s § 48 odsek 2 ZoL, ostatnými právnymi predpismi a PSoL.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:

poskytovať zhotoviteľovi náležitú súčinnosť a informovať ho o všetkých
rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré môžu mať význam pre činnosť OLH. V opačnom
prípade zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi neoznámením
rozhodujúcich skutočností, neoprávneným zásahom do lesných pozemkov
a neposkytnutím súčinnosti pri výkone činnosti OLH,
- najneskôr do 3 (troch) dní od podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami
odovzdať zhotoviteľovi všetky písomnosti a doklady súvisiace s výkonom činnosti OLH
(PSol, LHE a pod.),
- platiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu riadne a včas v zmysle čl. IV.

3. Zodpovednosť zmluvných strán v súvislosti s výkonom činnosti OLH, realizáciou jeho
usmerneni, oznamovacou povinnosťou, dodržiavaním služobného a obchodného tajomstva,
je upravená smernicami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok VI;
Zánik zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy, zaniká:

1.1. dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode; v dohode si zmluvné strany
upravia aj vzájomné nároky vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy,
1.2. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade podstatného porušenia
povinností druhou zmluvnou stranou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie
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tejto zmluvy sa považuje porušenie každej jednotlivej povinnosti vyplývajúcej pre tú - ktorú
zmluvnú stranu z tejto Zmluvy (koncipovanej ako povinnosť/záväzok). V odstúpení musí byť
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

2. Odstúpenie (bod 1.2.) od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené
druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou alebo doporučenou zásielkou do vlastných
rúk.

3. Odstúpením od tejto zmluvy (bod 1.2.) táto zaniká dňom doručenia prejavu vôle
oprávnenej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú
všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy. Odstúpenie sa nedotýka nároku
na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, ani nárokov na zmluvné resp.
zákonné sankcie, ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po zániku tejto zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov
uvedeným v bode l. tohto článku si bezodkladne vzájomne vysporiadajú všetky svoje
neuspokojené pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli z ukončeného zmluvného vzťahu.

Článok VII.
Doručovanie písomností

1. Týmto článkom sa spravuje doručovanie všetkých písomností medzi zmluvnými
stranami podľa tejto zmluvy.

2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou medzi zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti poštou (obyčajné
zásielky, doporučené zásielky a doporučené zásielky do vlastných rúk), doručenie
kuriérom, osobné doručenie a doručenie elektronickou poštou (e-rnailom) príslušnou
zmluvnou stranou. V prípade doručovania doporučených zásielok a doporučených
zásielok do vlastných rúk sa za deň doručenia písomnosti pokladá aj deň, v ktorý zmluvná
strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý máme
uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej
strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne
pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval", "adresát je
neznámy" alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka
zakladá na pravde.

3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy na doručovanie
zmluvných strán uvedené v označení zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej
strane adresát písomnosti oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomností,
v lehote podľa bodu 4. Pre potreby doručovania elektronickou poštou (e-mailom) sa
použijú e-mailové adresy uvedené voznačení zmluvných strán, ibaže odosielajúcej
zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú e-mailovú adresu v lehote podľa bodu 4.

4. V prípade zmeny adresy určenej na doručovanie písomností alebo e-mailovej adresy sa
príslušná zmluvná strana zaväzuje o tejto zmene bezodkladne písomne informovať druhú
zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia
ustanoveniami ZoL, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sú svojimi prejavmi - tak ako ich učinili v tejto zmluve - viazané. Právny
úkon ktorejkoľvek zo zmluvných strán učinený po uzavretí zmluvy, ktorý by bol
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•

v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy je od počiatku neplatný, pokiaľ táto zmluva
neustanovuje inak.

3. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by
mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú že problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení zmluvy
budú riešiť vecným a otvoreným rokovaním, o ktorom bude vždy spísaný záznam pre
potreby obidvoch zmluvných strán.

5. Ak pri riešení problémov nedôjde k dohode v čase potrebnom pre plynulé plnenie
predmetu zmluvy, bude vzniknutý spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu.

6. Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len formou písomného dodatku riadne
očíslovaného a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

7. Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží
objednávateľ a-dva zhotoviteľ.

8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili,
že zmluva sa zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou a že zmluvu
neuzatvorili v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
10. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000z.z. o

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

11. Podľa ust. § 4a odsek 5 písm. d) zákona č. 326/2005 Z.z., o lesoch, táto zmluva
nadobudne účinnosť najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností objednávateľa
ako obhospodarovatel'a lesa.

V Haliči, dňa V Haliči, dňa jf.: .. ?:.?t.?.?..1 ..... 

Ing. t 
tubon

ICO: 51312,

';upi 
'dalič

\()4838

l. 

1
Zhotovite Objednávateľ:
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