Zmluva na výrub drevín
Uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ: Obec Látky
Sídlo:
Obecný úrad v Látkach, Látky 36, 985 45 Látky
Zastúpené:
Bc. Ľubomír Bahleda, starosta obce
IČO : 00 316 148
DIČ : 202 123 7108
Banka: VÚB, a.s., pobočka Hriňová
Číslo účtu: SK61 0200 0000 0000 1802 1352
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Zhotoviteľ: Ján SEGEČ
Sídlo:
Látky 150, 985 45 Látky
Zapísaný: OÚ Detva, Živ.register:124/98
Zastúpený: Ján Segeč, konateľ spoločnosti
IČO: 343 215 60
DIČ: 1020577283
IČ DPH: SK1020577283
Kontakt: +412 905 398 558, jase@dtnet.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s
objednávateľom v zmluve ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je výrub 93 ks drevín, z toho 85 ks smrek obyčajný (Picea)
1 ks buk (Fagus), 1 ks Smrekovec (Larix), 1 ks Hrab obyčajný (Carpinus betulus) a 5 ks
Vŕba rakytová (Salix caprea), ktoré rastú v k.ú. obce Látky, na pozemku KN-C parcela č.
461/1, označené svetlozeleným sprayom.
1.2 Predmetom tejto zmluvy nie je náhodný výrub jednotlivých stromov alebo drevín.
1.3 Predmetom tejto zmluvy je výlučne výrub drevín, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch
uvedených v bode 1.1 tohto článku zmluvy na pozemkoch vo vlastníctve Obce Látky. Výrub
drevín nachádzajúcich sa na iných pozemkoch touto zmluvou upravený nie je.
Článok 2
Rozsah prác
2.1 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí po výrube drevín vyčistenie predmetných
pozemkov, resp. telesa cesty od dreveného odpadu, jeho likvidáciu podľa platných všeobecne
záväzných právnych predpisov (kompostovanie, štiepkovanie, odvoz na vopred určené
miesto, a pod.) a zodpovedá za uvedenie cestného pozemku, resp. telesa cesty, zelených plôch
a verejných priestranstiev do pôvodného stavu s prihliadnutím na zmeny vykonané
zhotoviteľom za dodržanie podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok 3
Povinnosti zmluvných strán
3.1 Práce spojené s výrubom drevín budú začaté do 5-tich dni odo dňa podpísania zmluvy.
3.2 Zhotoviteľ výrub drevín vykonáva podľa právoplatného rozhodnutia na výrub drevín,
vydané Mestom Hriňová, pod číslom A/2014/360/1318 zo dňa 23.12.2016, ktoré tvorí
prílohu tejto zmluvy.
3.3 Práce spojené s výrubom drevín budú ukončené najneskôr do 31.03.2017.
3.4 Zhotoviteľ bude počas výrubu zodpovedať za údržbu dotknutého úseku.
3.5 Počas spúšťania stromov zabezpečí v prípade potreby uzávierku miestnej cesty na dobu
nevyhnutnú v mieste výkonu osobami oprávnenými a náležíte poučenými.
3.6 Počas vykonávania prác dohodnutých v tejto zmluve, t.j. od prevzatia stanovenej lokality
zhotoviteľom od objednávateľa až do odovzdania stanovenej lokality zhotoviteľom
objednávateľovi, zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetky škody, ktoré svojou
činnosťou spôsobil na cestnom pozemku, cestnom telese a jeho príslušenstve, na
nehnuteľnostiach (budovy, oplotenia atď.), na verejných priestranstvách, na rôznych
nadzemných a podzemných inžinierskych vedeniach alebo tretím osobám.
3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce dohodnuté v tejto zmluve tak, aby nedošlo k
devastácii cestného pozemku a jeho okolia, cestného telesa a príslušenstva, zelených plôch
alebo spevnených plôch verejných priestranstiev.
3.8 Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s výrubom drevín dohodnuté v tejto zmluve výlučne na
svoje nebezpečenstvo.
3.9 Objednávateľ je povinný vykonávať prehliadku lokality výrubu, dohliadať či sa práca
vykonáva podľa zmluvných podmienok. Na nedostatky zistené v priebehu poskytnutia služby
bez omeškania písomne upozorní zhotoviteľa.
3.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dni pred ukončením prác dohodnutých v tejto
zmluve oznámiť objednávateľovi, kedy bude predmetná lokalita pripravená na odovzdanie.
3.11 Zhotoviteľ musí miestne komunikácie čo najskôr vyčistiť od zbytkov po ťažbe a
zabezpečiť plynulý a bezpečný prejazd účastníkmi cestnej premávky.
Článok 4
Cena diela
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce spojené s výrubom drevín podľa tejto zmluvy na
vlastné náklady. Objednávateľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať spracovanú drevnú hmotu
zhotoviteľovi.
4.2 Zhotoviteľ zaplatí cenu diela objednávateľovi za vyťaženú drevnú hmotu
- Vláknina
25,00 €/m3, bez DPH
- Výrezy III A 75,00 €/m3, bez DPH
- Výrezy III B 65,00 €/m3, bez DPH
- Výrezy III C 55,00 €/m3, bez DPH
- Výrezy III D 45,00 €/m3, bez DPH
- Listnatá vláknina (buk, hrab, vŕba) 35,00 €/m3, bez DPH
- Listnatá a ihličnatá štiepka
5,00€/t, bez DPH
V zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 15. 02. 2017, bude z každej komodity vyťaženej
drevnej hmoty odpočítaná suma 15,00 €/m3, ako náklad za práce súvisiace s týmto výrubom
t.j. ťažba, približovanie, manipulácia a odvoz dreva.
4.3 Množstvo odobranej drevenej hmoty bude preukázané sprievodným dokladom hneď po
naložení drevnej hmoty na dopravný prostriedok. Sprievodný list musí byť potvrdený pred
odvezením drevnej hmoty oboma zmluvnými stranami. Prípadne za objednávateľa môže
sprievodný list podpísať poslanec OZ v Látkach a to: Ing. Michalovský Rudolf, p. Gondáš
Jozef.

4.4 Platba sa uskutoční v jednej sume na účet obce vedený vo VÚB, a.s. č. ú.: SK61 0200
0000 0000 1802 1352 na základe množstva skutočne odvezeného dreva podľa sprievodných
listov.
Článok 5
Osobitné dojednania
5.1. Zhotoviteľ zabezpečí z vyťaženej hmoty palivové drevo v objeme 40 priestorových
metrov pre vykurovanie:
A.) 7 b.j. Nadstavba objektu ZŠ a MŠ Látky - 20 priest. m
( na základe osobitného jednania, keďže sa jedná o surové drevo nedoporučuje
zhotoviteľ pre 7 b.j. použiť)
B.) ZŠ a MŠ Látky
- 20 priest. m
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác dodržiavať podmienky stanovené v zákone č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a ostatných
príslušných právnych predpisov.
5.3 V prípade nedodržania podmienok uvedených v čl. 3, čl. 4 a v čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy
sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zmluvnú
pokutu vo výške nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v dôsledku porušenia povinností
zhotoviteľa.
5.4 Táto zmluva nenahrádza prípadne súhlasy vlastníkov susedných pozemkov a iné potrebné
vyjadrenia a súhlasy, ktoré si zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
Článok 6
Termín plnenia
6.1 Výrub drevín na KN-C parcele č. 461/1 uvedenej v čl.1 v bode 1.1 k tejto zmluve
zhotoviteľ vykoná od dátumu účinnosti tejto zmluvy do dňa 31.03.2017.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
7.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s
určením tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
7.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomného dodatku,
odsúhlaseného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.
7.4 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a
povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti
ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov
neplatná a zároveň druhá (poškodená) zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť s
účinnosťou ku dňu, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené
druhej zmluvnej strane.
7.5 Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné alebo nevynútené podľa platného
práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či
stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo nevynútiteľné
ustanovenia novými ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá
nahrádzanému ustanoveniu.
7.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že s ňou
súhlasia, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite

a vážne a že nebola uzavretá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
7.7 Na zmluvné vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahuje ustanovenie
Obchodného zákonníka v platnom znení a tiež príslušné ustanovenia ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú máme okolnosti, ktoré
by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú
za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
7.9 V prípade ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v
úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane,
ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení
zásielky zmluvnej strany, ktorá zásielku doručuje.

V Látkach, dňa 28. 02. 2017

V Látkach, dňa 01. 03. 2017

_________________________
Za objednávateľa :
Bc. Ľubomír Bahleda, v.r.
starosta obce

____________________________
Za zhotoviteľa :
Ján Segeč, v.r.
konateľ spoločnosti

