
ZMLUVA
o výkone činnosti odborného lesného hospodára

1. Objednávateľ :       Obec Bystrička
Adresa :                  Obecný úrad 260, 03804 Bystrička
V zastúpení :          Zdenka Maršalová – starostka obce
IČO :                       00316601
DIČ :                       2020963978
IČ DPH :                 nie je platcom
Bankové spojenie :  VÚB, a.s., Martin, č. účtu:14124 362/0200

      2.   Zhotoviteľ :             Ing. Milan Mallý
Adresa :                   XXX

            R.č. :                        XXX
Bankové spojenie :  XXX

                                                  Článok 1
                                            Predmet zmluvy

      1.Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytnutia odborných služieb – výkon funkcie  
         odborného lesného hospodára .

      2. Zhotoviteľ sa preukázal osvedčením OLH 445-OLH/2002. Týmto osvedčením spĺňa 
          podmienky v zmysle § 47 a 48 Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších 
          predpisov.

                                                              Článok 2
                              Spôsob a rozsah poskytovaných odborných služieb 

     1.Zmluvné strany sa dohodli na tom , že počas obdobia , na ktoré sa zmluva uzatvára,
        bude vykonávať Ing. Mallý Milan odbornú činnosť , ktorá je konkretizovaná v § 48 
        zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Iné služby a úlohy 
        zhotoviteľ neposkytne .

     2. Okrem činnosti uvedenej v článku 2 bod 1 zhotoviteľ predloží:
        - 1 x ročne, vždy po uplynutí kalendárneho roka, obecnému zastupiteľstvu správu 
           o hospodárení . 

3.  Majetok – les , v  ktorom bude vykonávaná činnosť OLH  predstavuje výmeru 
     90 083 m² v členení na parcely :

- druh pozemku evidovaný na liste vlastníctva - lesný pozemok  KN-E 432/32 
o výmere 22 012 m², 

- druh pozemku evidovaný na liste vlastníctva- lesný pozemok  KN-E 525/1 
o výmere 23 913 m ², 

- druh pozemku evidovaný na liste vlastníctva  - TTP  KN-E 384 
      o výmere 18 262 m ², 
- druh pozemku evidovaný na liste vlastníctva- TTP  KN-E  500 
      o výmere  25 896  m ². 

Zmluva o výkone činnosti odborného lesného hospodára                                                                        Strana  1/2



                                                             Článok 3.
                                                Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára od 1.5.2013  na dobu neurčitú.

2. Zmluvné strany môžu zrušiť túto zmluvu na základe obojstrannej dohody alebo 
jednostranným odstúpením z dohody .

    3.  Objednávateľ a zhotoviteľ môžu vypovedať zmluvu s účinosťou k poslednému dňu 
         kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 
                                                      
                                                        
                                                           Článok 4.
                                                    Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade za poskytované služby a to vo výške 250,00 €  
ročne.

     2.   Objednávateľ je povinný uhradiť platbu najneskôr do 30. dňa nasledujúceho obdobia .

3.  Opakované neplnenie podmienok je dôvodom na odstúpenie zo zmluvy .

Článok 5.
Záverečné ustanovenia

1.  Akékoľvek  zmeny  tejto  zmluvy  je  možné  vykonať  len so súhlasom  obidvoch zmluvných strán 
     formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2.  Zmluva  bola  vyhotovená v dvoch totožných  exemplároch, jeden pre prenajímateľa a jeden pre 
     nájomcu.

3.  Zmluvné strany uzatvorili  túto  zmluvu  slobodne a vážne. 

4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a súhlasia s jej obsahom.
 
5.  Táto zluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň po jej zverejnení.

V Bystričke, dňa 30.04.2013

.................................................................                          ........................................................
      objednávateľ ( pečiatka – podpis)                                      zhotoviteľ ( pečiatka- podpis)      
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