
                                                                                                                                
 

                     Zmluva o dielo č.:Ť- 20- 1 - 2011 
                                                   
 
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 

Čl.1 Zmluvné strany 
1.Zhotoviteľ :Marian LEPKO 
Adresa :BREZNO-Bujakovo,SNP 23 
Zastúpený :   
IĆO : 41 862 601 
DIČ :  1045864171 
Bankové spojenie : 
Živ. register č .:630-9998 
 
a 
 
2.Objednávateľ:             Lesy mesta Brezno  s.r.o.  
Adresa:               Namestie M.R.Štefánika  20/15, 977 0 1 Brezno 
Zastúpený:  Ing. Milanom Dol ńanom,konate ľom 
IČO:   36 027 537     DIĆ:2020083857 
Bankové spojenie: 200 269 5001/5600 
Polesie:  Brezno 
Lesnícky úsek:               PRIEHYBKA 

Čl.2 Predmet zmluvy  
 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti, t.j. ťažbu, približovanie a manipuláciu dreva nasledovne: 
 

množstvo Cena termín  
JPRL 

 
činnosť 

 
lokalita      m3 €/m3 začatia ukončenia 

číslo povol. 
na ťažbu 

RN-rozpt.    
320A11 P-OM 20  
324 01 P-OM 20  
326 11 P-OM 60  
327 11 P-OM 30  
328 11 P-OM 120  
329A01 P-OM 20  
330A01 K
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SPOLU:   290 13,00 18.4.2011 30.7.2011 Ť-20-1-2011 

 
 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať iné práce v rozsahu a v cene nasledovne:  
 
Za cenu predmetu plnenia zodpovedá vedúci LO a vedúci nadlesia, na ktorom sa práca vykonáva. 
 
 
 
                                                     Ćl.3 Fakturácia 
 

 
Faktúru  vyhotoví zhotoviteľ po splnení predmetu plnenia. 
Faktúra je splatná po podpísaní vedúcim LO a vedúcim nadlesia do 30 dní, od jej doručenia na ústredie objednávateľa.  
Faktúra bude vystavená spravidla na množstvo odvezeného dreva. 
 
 

 
  
 
 



  
 

Ćl. 4 Podmienky  a kvalita vykonávania prác 
Lesy mesta Brezno sro obhospodarujú certifikované l esy. Sú držite ľom osved čenia                   
o účasti na regionálnej certifikácii / v systeme PEFC/.  
Manipuláciu s ropnými látkami nevykonáva ť vo vzdialenosti do 25 m od vodného zdroja,mimo mie st nato ur čených.Mechaniza čné 
prostriedky  vybavi ť materiálom na asanáciu ropných látok. 
Podmienky pri vykonávaní prác v ťažbovej činnosti: 
1.Zakazuje sa ťažiť stromy, ktoré nie sú vyznačené na ťažbu. 
2.Dodržiavať pokyny vedúceho LO pri smerovej stínke a približovaní s cieľom zachovania prirodzeného zmladenia v čo najväčšom množstve 
a kvalite. 
3.Ťažba  a približovanie dreva musí byť vykonané tak, aby bola spracovaná hmota hrúbia, t.j. hmota do 7 cm hrúbky horného čela 
4.Všetka hmota hrúbia musí byť s porastu priblížená na OM a podľa platných zásad a noriem zmanipulovaná. 
5.Po vykonaní ťažbových prác  zhotoviteľ vykoná uhodenie nehrúbia , prípadne jeho spálenie 
6.Vymanipulované drevo musí byť na OM podložené a roztriedené podľa sortimentov 
( prípadne hrúbok a dĺžok), nahŕbkované a vylicované, pripravené na odvoz, riadne zmerané a zapísané skutočné miery na čele výrezu. 
7.Po ukončení manipulácie dreva odvozné miesta a manipulačné plochy musia zostať upravené (sortimenty uložené, kániky uhodené), odvozné 
a približovacie cesty upravené, priekopy a potoky vyčistené. 
8.Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek sa preukázať kontrolným orgánom povolením na ťažbu dreva 
9. Zhotovite ľ je povinný zabezpe čiť denne,t.j.po ukon čení prac.doby, prejazdnos ť ciest a zvážnic. 
10.Manipulácia s ropnými látkami vykonava ť vo vzdialenosti 25 m od vodného zdroja mimo miesr na to ur čených. 
 
 
Podmienky pre vykonávanie prác v pestovnej činnosti : 
V pestovnej činnosti zhotoviteľ vykoná práce v požadovanom množstve a kvalite v zmysle STN a požiadaviek nadlesia. 
 
Spolo čné ustanovenia : 
 
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje , že po ukončení prác vyčistí pracovisko od papierov, konzerv,plastových fliaš, pneumatík, lán a pod. 
  a nebude znečisťovať pracoviská ropnými látkami a ich produktmi. Prípadný únik týchto látok do pôdy,resp.vodného    
  toku,okamžite nahlásiť na polesie.    
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce len v pracovných dňoch v časovom rozpätí od 6,00 do 18,00 hod.V inom čase, resp.počas dní 
pracovného voľna a pokoja len so súhlasom riaditeľa organizácie prostredníctvom vedúceho  nadlesia. 
3. Zhotoviteľ sa bude dopravovať na pracovisko nasledovnými motorovými vozidlami: 
 

                                
 
Zhotoviteľ pri doprave po lesných komunikáciách bude dodržiavať zásady premávky na lesných cestách, najmä dodržiavať maximálnu rýchlosť 
30 km/hod. 
Na vyššie uvedené vozidlá bolo zhotoviteľovi vydané potvrdenie, že v zmysle §31, ods. 3zákona NRSR č.326/2005Zb. o lesoch v znení 
neskorších predpisov vykonávajú pre objednávateľa práce súvisiace s obhospodarovaním lesov. Toto potvrdenie je povinný zhotoviteľ umiestniť 
v motorovom vozidle viditeľne za predné sklo, na strane vodiča. 
4.Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok a termínu ukončenia prác zo strany zhotoviteľa, môže byť sankcionovaný zhotoviteľ až do výšky 
20% z hodnoty predmetu zmluvy, prípadne zrušením zmluvy. 
 

Čl. 5 Dodržiavanie a zodpovednos ť za bezpečnos ť a ochranu zdravia pri práci a ochranu 
pred požiarmi 

 
 
Dňom podpisu zmluvy zhotoviteľ preberá pracovisko a je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. v znení 
neskorších  predpisov,pravidlá MLVD SSR 3/1989 o BOZP v ťažbe,sústredovaní,odvoze a manipulácii dreva.Vyhlášku č.46/2010 Z.z.,ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej sposobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení.Nariadenie vlády č.355/2006  Z.z..Na základe paragrafu 18 zákona o BOZP 
zhotoviteľ je povinný vytvoriť si vhodné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku v plnom rozsahu.V 
zmysle platných predpisov o BOZP v lesnej práci je povinný používať vlastné OOPP pre vykonávanú pracovnú činnosť. 
 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NRSR č.314/2001 Zb.a zákona č.562/2005 Z.z. o  ochrane pred 
požiarmi a vykonávaciu vyhlášku MVSR č. 121/2002 Zb.o požiarnej prevencii v znení vyhlášky č.591/2005 Z.z.(s dôrazom na § 10 písm. g – 
použitie prenosných hasiacich prístrojov) 
Podpisom zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje tieto pravidlá a právne predpisy dodržiavať a práce vykonávať na vlastné nebezpečenstvo. 
 

Čl. 6 Osobitné ustanovenia 
 

1.Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po dohode obidvoch strán výlučne písomnou formou. 
2. Pri nedodržaní podmienok uvedených v článku 4 a 5 tejto zmluvy si objednávateľ vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy. 
3.Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, s ktorých 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 2 exempláre objednávateľ. 

      V Brezne 18.4.2011                                                          V Brezne 18.4.2011 
 
                                                               
 
                                                                                                                                       
                                                              
.............................................................                                                    ................................................. 
             podpis dodavateľa                                                                                  podpis odberateľa 



  
 
                                                                                                                                                          
  
 
 
                                                                                                                                 
 


