
 
 

          

  

           ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB  č. 2-1/2014/05/06 
                      uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. §269 ods. 2 a nsl. Obch. zákonníka  

 

 

 

Čl. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ 

Názov organizácie: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky 

Sídlo: Parková 7, 951 93 Topoľčianky 

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Garaj – vedúci OZ 

IČO: 36 038 351 

DIČ: 2020087982 

IČ DPH: SK 2020087982 

Číslo účtu: 3100162/0200 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Zriadená: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

 dňa 29.10.1999 Oddiel Pš, vložka č. 155/S 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Dodávateľ  

Obchodné meno: PRÁCE  V  LESNOM  HOSPODÁRSTVE s.r.o. 

Sídlo: Nevidzany 252,951 62 Nevidzany 

Štatutárny zástupca: Štefan Kohajda 

Bankové spojenie: Poštová banka 

Číslo účtu: 0020216503/6500 

IČO: 47602287 

IČ DPH: SK20223975371 

Zapísaný v OR Nitra Okresný súd Nitra,oddiel Sro,vložka č.:36399/N 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

ÚVODNÉ USTANOVENIA  

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s podmienkami rámcovej dohody č. 

10/2012/05/01 a 06 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu spočívajúcu v Pestovateľskej činnosti na OZ 

Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre,časť LS Čifáre na svoje náklady, na vlastné 

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

a v Zákazkovom liste 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. 

 

Čl. III. 

Cena služby 



 
 

  

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená podľa prílohy č. 1 Opis – rozsah 

čiastkovej zákazky a bude vždy uvádzaná aj v  Objednávke v zmysle vzájomnej dohody pre 

konkretný výkon lesníckych činnosti a výrobné podmienky v JPRL, alebo súbore JPRL. 

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. 

 

Čl. IV. 

Čas a miesto plnenia 
 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7.1.2014 do 

31.12.2014 
 

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

špecifikované na základe Objednávok k tejto Zmluve. V objednávke zmluvné strany dohodnú 

jednotlivé konkrétne miesta výkonu prác s dohodnutou cenou, množstvom, termínom pre 

začatie a ukončenie prác. Objednávka sa vyhotoví po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 

pričom ďalšie objednávky bude objednávateĺ jednostranne zadávať postupne podľa jeho 

potreby.   

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia  

5.1. Všetky ostatné práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami 

Rámcovej dohody, pričom v prípade rozporu niektorého z ustanovení má prednosť Rámcová 

dohoda. Ostatné práva a povinnosti výslovne neupravené zmluvnými stranami sa riadia 

Obchodným zákonníkom, najmä primerane ustanoveniami zmluvy o dielo.     

 

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

uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

 

5.3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch ako originál. Rozdeľovnik: 1x dodávateľ, 1x 

príslušná lesná správa, 1x OZ 

 

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

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

 

5.5. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že 

tejto zmluve porozumeli, a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.  

 

5.6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a 

dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

 

5.7. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

5.8.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

V Topoľčiankach, dňa 7.1.2014 

Objednávateľ:                                  Dodávateľ: 

 

 

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



 
 

  

 

Opis - rozsah čiastkovej zákazky č..... Príloha č. 1 k Zmluve o dodaní služieb č. ..............

Názov predmetu zákazky:

Názov časti predmetu zákazky:

Jediné kritérium na hodnotenie ponúk je sumárna cenová ponuka spolu  (v prípade členenia zákazky na časti osobitne za každú časť) 

por. číslo Názov pestovateľského výkonu Špecifikácia pestovateľského výkonu
Merná 

jednotka

Plocha na 

realizáciu 

v ha

Počet 

merných 

jednotiek

Cena za 

mernú 

jednotku v 

€ bez DPH:

Cena za 

pestovateľský 

výkon v € bez 

DPH:

1 Jamková sadba voľnokorenných sadeníc veľkosť plôšky v cm, hĺbka jamky v cm 100 kusov 0,00

2 Jamková sadba krytokorenných sadeníc veľkosť plôšky v cm, hĺbka jamky v cm 100 kusov 0,00

3 Sadba krytokorenných sadeníc špeciálnym sadzačom veľkosť plôšky v cm, priemer jamky v cm 100 kusov 0,00

4 Štrbinová sadba s prípravou pôdy veľkosť plôšky v cm, hĺbka štrbiny v cm 100 kusov 0,00

5 Štrbinová sadba do nepripravenej pôdy hĺbka štrbiny v cm 100 kusov 0,00

6 Hĺbková sadba s vŕtaním jám šírka jamy v cm, hĺbka jamy v cm 100 kusov 0,00

7 Vŕtanie jám pre hĺbkovú sadbu priemer vrtáka v cm, hĺbka jamy 100 kusov 0,00

8 Hĺbková sadba do vyvŕtaných jám šírka jamy v cm, hĺbka jamy v cm 100 kusov 0,00

9 Sejba semien do voľnej pôdy veľkosť plôšky v cm 100 plôšok 0,00

10 Sejba semien do vegetačných buniek veľkosť plôšky v cm 100 plôšok 0,00

11 Manipulácia so sadbovým materiálom bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

12 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu ručne prekopaním veľkosť plôšky v cm 100 plôšok 0,00

13 Vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu mechanizovane veľkosť plôšky v cm alebo dĺžka pásov v km 100 plôšok (km) 0,00

14 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne bez pálenia po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m³* 0,00

15 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe ručne s pálením po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m³* 0,00

16 Čistenie plôch od zvyškov po ťažbe mechanizovane zhrňovaním po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín 1 m³* 0,00

17 Pálenie zvyškov po ťažbe po ťažbe ihličnatých, listnatých, zmiešaných drevín  1 hod. 0,00

18 Ošetrovanie sadeníc okopaním ručne veľkosť plôšky v cm 100 plôšok 0,00

19 Ošetrovanie sadeníc oborávaním mechanizovane dĺžka a šírka pásov v m 1 ha 0,00

20 Ochrana sadeníc mulčovaním mechanizovane dĺžka a šírka pásov v m 1 ha 0,00

21 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach veľkosť plôšky v cm, predpokladaná výška buriny v cm100 plôšok 0,00

22 Ochrana sadeníc proti burine vyžínaním v pásoch alebo celoplošne veľkosť plochy v m2, predpokladaná výška buriny v cm100 kusov 0,00

23 Ochrana sadeníc proti burine zašľapávaním veľkosť plôšky v cm, predpokladaná výška buriny v cm100 plôšok 0,00

24 Ochrana sadeníc proti burine chemickým postrekom veľkosť plôšky v cm, predpokladaná výška buriny v cm 100 m2 0,00

25 Ochrana sadeníc pred zverou zakladaním ochranného materiálu ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 kusov 0,00

26 Ochrana sadeníc pred zverou skladaním ochranného materiálu ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 kusov 0,00

27 Ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 kusov 0,00

28 Ochrana sadeníc pred zverou pletivom alebo plastom ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 kusov 0,00

29 Oplocovanie lesných porastov pletivom výroba kolov, osadzovanie kolov, upevňovanie pletiva 100 m 0,00

30 Oplocovanie lesných porastov drevenými oplôtkami výroba oplôtkov, upevňovanie na ploche 100 m 0,00

31 Likvidácia starých oplotení likvidácia oplotenia, likvidácia kolov  1 hod. 0,00

32
Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov mechanicky – príprava plochy na 

obnovu lesa, plecie ruby, prestrihávky predpokladaná výška odstraňovaných jedincov 100 jed.* 0,00

33
Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov chemicky - príprava plochy na 

obnovu lesa predpokladaná výška odstraňovaných jedincov 100 jed.* 0,00

34 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste do výšky 4 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, plocha 

rozčleňovacích liniek v m2 100 jed.* 0,00

35 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, plocha 

rozčleňovacích liniek v m2 100 jed.* 0,00

36 Čistky a prerezávky s rozčleňovaním v lesnom poraste výšky nad 7m
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, plocha 

rozčleňovacích liniek v m2 100 jed.* 0,00

37 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste do výšky 4 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 jed.* 0,00

38 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky od 4 do 7 m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 jed.* 0,00

39 Čistky a prerezávky bez rozčleňovania v lesnom poraste výšky nad 7m ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny 100 jed.* 0,00

40 Výrub rozčleňovacích liniek
ihličnaté, listnaté, zmiešané dreviny, šírka linky, počet 

jedincov na odstránenie v ks 100 m 0,00

41 Celoplošná príprava pôdy bez klčovania pňov dreviny 1 ha 0,00

42 Celoplošná príprava pôdy spojená s klčovaním pňov dreviny 1 ha 0,00

43 Celoplošná príprava pôdy spojená s rozvŕtavaním pňov dreviny 1 ha 0,00

44 Celoplošná príprava pôdy frézovaním bez klčovania a frézovania pňov dreviny 1 ha 0,00

45 Celoplošná príprava pôdy frézovaním s odfrézovaním pňov dreviny 1 ha 0,00

46 Aplikácia prídavných látok k sadeniciam sypké, tekuté prípravky, bez rozlíšenia konzistencie 100 plôšok 0,00

47 Vyvetvovanie lesných porastov ihličnaté, listnaté dreviny, výška vyvetvovania v cm 1 kus 0,00

48 Inštalácia feromonových lapačov bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 0,00

49 Demontáž feromonových lapačov bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 0,00

50 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním vetvami bližšie v opise predmetu zákazky 10 kusov 0,00

51 Ochrana proti ohryzu a lúpaniu obaľovaním Polynetom bližšie v opise predmetu zákazky 10 kusov 0,00

52 Odstraňovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 0,00

53 Preväzovanie ochrany proti ohryzu a lúpaniu bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 0,00

54 Asanácia zvyškov po asanačnej ťažbe uhodením a spálením bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

55 Asanácia zvyškov po asanačnej ťažbe uhodením a postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

56 Ochrana zásob dreva postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

57 Zakladanie lapákov na podkôrny hmyz bližšie v opise predmetu zákazky 1 m3 0,00

58 Zakladanie lapacích kôr na lykokazy a tvrdone bližšie v opise predmetu zákazky 1 kus 0,00

59 Ochrana sadeníc proti lykokazom a tvrdoňom postrekom bližšie v opise predmetu zákazky  1 ha 0,00

60 Odkôrňovanie napadnutej hmoty podkôrnym hmyzom ručne bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

61 Odkôrňovanie napadnutej hmoty podkôrnym hmyzom mechanicky bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

62 Ošetrenie zvyškov po ťažbe postrekom bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

63 Postrek otrávených lapákov a vetrovej kalamity bližšie v opise predmetu zákazky 1 m³ 0,00

64 Ostatné práce v ochrane lesa bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

65 Ostatné pestovateľské práce bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

66 Práce na zachovaní genofondu lesných drevín bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

67 Prevádzka semenných sadov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

68 Prevádzka plantáží vianočných stromčekov bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

69
Mechanizovaná úprava plochy semenných sadov a plantáží vianočných 

stromčekov 
kosenie v ha, mulčovanie v ha

1 hod. 0,00

70 Ručné čistenie odrážok a odvodňovacích prvkov na lesnej dopravnej sieti bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

71 Odstraňovanie náletových drevín z telies lesných ciest bližšie v opise predmetu zákazky 1 hod. 0,00

Celková cena za čiastkovú zákazku 0,00

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

EUR EUR EUR

0,00 0,00 0,00

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

 Dodávateľ: 

Platca 

DPH 

(áno/nie)

Vysvetlivky : m 3* = ťažbové zvyšky z 1 m 3 vyťaženej hmoty, 100 jed.*= 100 ks vybratých (odstránených) jedincov

Objednávateľ:


