ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č.
4-OLV-03/2011
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka
I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ

: Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik
Odštepný závod Kežmarok
Lesnícka 23
96263 Pliešovce 1

Zastúpený

: Ing. Ján Jurica , generálny riaditeľ VLM SR – š.p.

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN

:
: Ing. Ján Jurica , generálny riaditeľ VLM SR – š.p.
: Ing. Miroslav Petras, zástupca riaditeľa
: 31577920
: SK 2020475479
: Dexia banka a.s. Žilina
: 0017314014/5600

1. 2 Zhotoviteľ
so sídlom
Zapísaná v

: TECH-MONT Helicopter company , s. r. o.
: Železničná 1095, 058 01 Poprad
: Obchodnom registri na o Okresnom súde v Prešove, vložka č.
2594/P
: Pavel O R O L I N , konateľ, mob : 0905 346 041
: 31715796
: SK2020514980
: Tatra banka pobočka Poprad
: 262 138 0252 / 1100
: +421 52 7722 126
: orolin@techmont.sk , www.techmont.sk

zastúpená
IČO
IČ DPH
Banka
Č.ú.
T/F
E-mail

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluvné strany vstúpili do obchodno záväzkového vzťahu na základe výsledku
verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení.
II.
Predmet zmluvy
1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby spočívajúce v postreku lesov chemickou látkou
Vaztac 10 EC dodanou objednávateľom o celkovej výmere 1446,03 ha , podľa podkladov
objednávateľa.
2.
Základné údaje:
2.1. Názov projektu : Letecká ochrana smrečín proti podkôrnemu hmyzu
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2.2. Miesto prác :
a. Postrekov lesov (Vaztac 10 EC ) o celkovej výmere 1446,03 ha:
LS
Ha
Spolu LS Tichý Potok
283,00
Spolu LS Podolínec
390,00
Spolu LS Lúbica
127,28
Obecné lesy Ihľany Ihľany
112,49
Urbariát Nová Ľubovňa
111,06
Lesy Mesta Levoča
153,00
PS Torysky
187,20
US Jakubany
82,00
Spolu postreky
1446,03
2.3. Termín projektu
2.4. Predpoklad. začiatok
2.5. Ukončenie prác

: II a III. štvrťrok 2011
: máj 2011
: 30. 10. 2011

III.
Cena služby
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby je stanovená dohodou na základe výsledku
verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení
neskorších právnych predpisov , vyhlášky MF SR č.87/1996Z.z. a predstavuje :
1.1. Cena za postrek lesov /Vaztak/ o celkovej výmere 1464,03 ha v EUR bez DPH :
Spolu za OZ Kežmarok /Vaztac/

Lokalita
1. LS Tichý Potok
2. LS Podolínec
3. LS Ľubica
4. Obecné lesy Ihľany
5. Urbariát Nová
Ľubovňa
6. Lesy Mesta Levoča
7. PS Torysky
8. US Jakubany
SPOLU

ha
283,00
390,00
127,28
112,49

Cena
letecký postrek/1ha
v EUR

Cena
spolu=ha*/let./
v EUR

111,06
153,00
187,20
82,00
1446,03

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany.
V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady poskytovateľa priamo
súvisiace s realizáciou projektu.
2. Objednávateľ je povinný za vykonané a prevzaté služby zaplatiť poskytovateľovi
dohodnutú cenu.
3. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby. Splatnosť faktúry je 30
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, a to vždy po
protokolárnom prevzatí poskytnutej služby. Súčasťou faktúry bude obojstranne
potvrdený doklad o vykonaní ucelenej časti služieb vo forme výkazu prác.
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4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté
zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť poskytovateľovi na
doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení
opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
IV.
Čas a miesto plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi vykonať služby v dohodnutej dobe a na
predmetných miestach plnenia, a to v období od dátumu platnosti zmluvy do 30.
septembra 2011. V prípade nevyhovujúceho počasia – zlej meteorologickej situácie sa
predmetné strany dohodnú na predĺžení termínu prác .
2. Povinnosť poskytovateľa poskytnúť služby objednávateľovi je splnená tým, že
poskytovateľ riadne poskytne služby v zmysle článku II. tejto zmluvy a ich splnenie
bude vo forme vzájomne odsúhlaseného protokolu preukázané objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zväzuje riadne poskytnuté služby prevziať od poskytovateľa a to bez
zbytočného odkladu po tom ako ho k tomu poskytovateľ vyzve.
V.
Osobitné ustanovenia
1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska
poskytovateľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné
strany formou preberacieho protokolu, ktorý bude tvoriť súčasť dokumentácie tejto
zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou
a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je
povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými
predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy poskytovateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že poskytovateľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie
služieb podľa č. III. je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať
objednávateľa.
5. Objednávateľ je zodpovedný za obstaranie súhlasov príslušného orgánu štátnej správy
na leteckú aplikáciu. V prípade, že tento súhlas nebude zabezpečený, prípadne bude
zabezpečený s omeškaním, nepovažuje sa to za nedodržanie zmluvy zo strany
poskytovateľa.
6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
7. Poskytovateľ je povinný pre účely kontroly poskytovať objednávateľovi informácie,
podklady a potrebnú súčinnosť. Táto povinnosť platí pre poskytovateľa aj vo vzťahu
k ďalším kontrolným orgánom .
8. Ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ vykonáva službu v rozpore so svojimi
povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil
vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety
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vstupuje na pracovisko poskytovateľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly
sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
9. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na
nevhodné pokyny, dané mu objednávateľom na vykonanie služby, taktiež ak pri
vykonávaní služby zistí skryté prekážky, znemožňujúce vykonanie služby
dohodnutým spôsobom, je poskytovateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu
objednávateľovi.
10. Ak poskytovateľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu
na majetku objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu
nahradí v plnej výške.
VI.
Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy
1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo
uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny služby za každý mesiac
omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s platbou má poskytovateľ právo uplatniť si úrok
z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu
skutočne vzniknutej škody.
4. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy môže oprávnená
strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez
zbytočného odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za
podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- omeškanie poskytovateľa s ukončením a odovzdaním služby viac ako 30 dní
podľa článku II.
- preukázané nekvalitné vykonávanie služieb. Poskytovateľ sa tejto
zodpovednosti zbaví, ak riadne a včas upozorní objednávateľa na chybné
zadanie z jeho strany a objednávateľ aj naďalej trval na poskytnutí služieb.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom jej doručenia prejavu vôle oprávnenej
strane druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva
a povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody,
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok
objednávateľa na odstránenie zistených vád už poskytnutej služby.
6. Pre prípad porušenia zmluvy môže túto každý z účastníkov vypovedať v dvojmesačnej
lehote. Lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiac po jej doručení.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí dňom ukončenia odovzdania
služieb .
2. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku
uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov,
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou
a až následne cestou príslušného súdu.
5. Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä
Občianskeho zákonníka.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ (
Centrálny register zmlúv)
7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v CRZ v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.
ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Po dva rovnopisy pre
každú zmluvnú stranu.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.
10. 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.
V Podolínci dňa 6.5.2011
Zhotoviteľ:

––––––––––––––––––––––––––––
Pavel Orolín
konateľ

V Podolínci 6.5.2011
Objednávateľ:

–––––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Ján Jurica
generálny riaditeľ VLM SR – š.p.

