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Zmluva zverejnená dňa 2. 1. 2018 

 

ZMLUVA O VYKONANÍ PRÁC č. Š01/2018 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 
 
 

Zmluvné strany: 
 
1. Objednávateľ :   Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
Sídlo:    Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 
Zastúpená :   Ing. Vladimírom Zoľákom  - konateľom 
IČO :   47 332 638 
DIČ:   2023830281 
IČ DPH:   SK2023830281 
IBAN:  SK75 1100 0000 0029 2989 7346 
BIC (SWIFT):  TATRSKBX 
Zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu  Prešov  

 Oddiel Sro, Vložka číslo 28448/P, deň zápisu: 07.08.2013 
( ďalej „objednávateľ“ ) 

a 
 

2. Dodávateľ :                Emil Bindas EMIL BINDAS  
Sídlo :     Buclovany 49, 086 43   
Zastúpená :     Emilom Bindasom 
IČO :      17 272 301 
DIČ      1022202984   
IČ DPH :    SK1022202984 
IBAN:  SK03 1111 0000 0010 2238 5006   
BIC (SWIFT):        
Zapísaný :         Okresný úrad Bardejov,   Číslo živnostenského registra: 701 - 3740,  

  deň vzniku oprávnenia: 14.11.2011 
( ďalej „dodávateľ“ ) 
 

I. 
Predmet plnenia 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie prác: 

- štiepkovanie energetického dreva v celkovom množstve  < 1 000 t 
- preprava energetickej štiepky v celkovom množstve < 1 000 t 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na záväzku dodávateľa vykonávať pre objednávateľa štiepkovanie 

energetického dreva na základe objednávok objednávateľa s určením   miesta   štiepkovania        
a prepravy   štiepky k odberateľovi s časom plnenia. 

 
 

II. 
Cena a jej splatnosť 

 

1. Cena je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami nasledovne takým spôsobom, že 
cena je stanovená za jednotlivé časti predmetu zmluvy, ako sú popísané v Čl.I tejto zmluvy. 
Podkladom pre vystavenie faktúry bude odsúhlasený vážny lístok vystavený konečným 
odberateľom energetického dreva povereným pracovníkom objednávateľa. 
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Objednávateľ zaplatí dodávateľovi odplatu v dohodnutej lehote do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry za vykonanú prácu. Fakturácia a úhrady sa bude vykonávať nasledovne: práce  vykonané 
od 01. do 15.  dňa v mesiaci budú fakturované a odoslané do 19. dňa daného mesiaca, práce  
vykonané od 16. do konca mesiaca budú fakturované a odoslané do 3. dňa nasledujúceho 
mesiaca. 

2. Odplata za: 

- štiepkovanie energetického dreva:  10,00 €.t-1 

- náklady na pristavenie drviča 1,00 €/km, pri zásobe energetického dreva menej ako 50 ton 

- preprava energetickej štiepky  - 1. pásmo odvozu do 10 km: 5,58 €.t-1.km-1, 

- preprava energetickej štiepky  - 2. pásmo odvozu do 20 km: 6,18 €.t-1.km-1, 

- preprava energetickej štiepky  - 3. pásmo odvozu do 30 km: 6,60 €.t-1.km-1, 

- preprava energetickej štiepky z iného odvozného pásma bude odsúhlasená v objednávke 
s ohľadom na vzdialenosť a náročnosť terénu.  

-  
Cena je uvedená bez DPH. 

 
III. 

Práva a povinnosti dodávateľa 
 

1. Dodávateľ sa riadi usmerneniami objednávateľa. Dodávateľ svojím podpisom potvrdzuje, že 
pri uzatváraní zmluvy dostal potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci platné pre odberné miesta objednávateľa, bol oboznámený so 
zásadami bezpečnej práce, so zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného 
správania na pracovisku objednávateľa, bezpečnostnými pracovnými postupmi, 
vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a ochranu proti 
nim, a o opatreniach a o postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej 
pomoci, ako aj v prípade záchranných prác a evakuácie, že im porozumel a bude sa nimi riadiť. 
 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť  poskytovateľovi  potrebnú  súčinnosť  pri  poskytovaní  
predmetu  plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
IV. 

Čas plnenia 
 

1. Dodávateľ za zaväzuje uskutočniť uvedené práce od 02.01.2018 do 31. 12. 2018. 
 

V. 
Doba trvania zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu. Zmluvu môže ukončiť 
každá zo zmluvných strán výpoveďou s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začne 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

2. Zmluva môže zaniknúť takisto dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v prípade 
podstatného porušenia povinností ktoroukoľvek zo zmluvných strán uvedených v tejto 
zmluve. Za podstatné porušenie podmienok zmluvy sa považuje najmä opakované 
neplnenie predmetu zmluvy zo strany dodávateľa čl.III  tejto zmluvy. Zmluva zaniká            
v takomto prípade okamžikom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť sa bude druhej zmluvnej strane 
doručovať na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne inú adresu oznámenú 
vopred druhej zmluvnej strane, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú aj     
v prípade jej neprevzatia adresátom a vrátenia odosielateľovi. Za deň doručenia sa bude     
v takom prípade deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 
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VI. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strana sa dohodli, že vzájomné záväzkové vzťahy a spory vzniknuté na základe 
tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom objednávateľa, teda právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práve vzťahy 
zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v platnom 
znení. 

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami           
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu.  

 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná 
strany obdrží jedno vyhotovenie. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 

 

V Bardejove, dňa 02. januára 2018 

 

Objednávateľ:                   Dodávateľ: 
 
 
 
 
 
   

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.                                                         Emil Bindas EMIL BINDAS 

       Ing. Vladimír Zoľák            Emil Bindas 
 
 
 

 
 


