ZMLUVA O
ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB
ODBORNÉHO LESNÉHO HOSPODÁRA
Č.z.20170105/UH

1. Zmluvné strany
Meno:
Miroslav Lichvárik
Sídlo :
Krátka 1070/7, 05801 Poprad
Číslo osvedčenia OLH: 312/1997-PO
IČO :
35114541
DIČ:
1033721920
Ďalej len ako zhotoviteľ
a
URBARIÁT HOZELEC pozemkové spoločenstvo
Sídlo :
059 11 Hozelec
IČO :
42380758
DIČ:
2024086284
Zastúpená :
Ing. Miroslavom Kováčom, predsedom spoločenstva
Ďalej len ako objednávateľ

2. Predmet zmluvy
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 Obchodného zákonníka a §48 Zákona
o lesoch č. 326/2005 Z.z.
Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy bude poskytovať služby Odborného lesného hospodára (ďalej
len OLH) v zmysle zákona 326/2005 Z.z., §48. na lesných pozemkoch podľa prílohy č.01 tejto.
zmluvy

2.1

Pracovná náplň odborného lesného hospodára
a. Pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní lesného
hospodárskeho plánu (ďalej len LHP)a kontrole plnenia LHP,
b. Usmerňovať realizáciu LHP a opatrení uložených na ochranu lesa,
c. Dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa.
d. Kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese,
e. Viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,.
f. Sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa
predkladať o nich hlásenia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej
ochranárskej službe,
g. Navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých
činiteľov a dozerať na ich realizáciu,
h. Navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu
genetických zdrojov hlavných lesných drevín,
i. Navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s hospodárením
v lesoch,
j. Upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy LH na každú činnosť, ktorá je
v rozpore s právnymi predpismi.a úseku lesného hospodárstva,
k. Zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby..

3. Čas plnenia
Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 06. januára 2017 na dobu neurčitú.

4. Cena diela
Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v súlade s čl. 2 je stanovená dohodou zmluvných strán
a činí 600,00 eur za rok,- (slovom: šesťsto eur). Cenu za vykonané dielo uhradí objednavateľ
prevodom na účet poskytovateľa do 10 dní po vystavení a doručení faktúry 1x ročne
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5. Záruka za dodávku
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a. Vykonávať služby podľa čl. 2
b. Konzultovať navrhované riešenia s majiteľom LPF.
c. Usmerňovať výkon prác podľa platných technických noriem a miestnych podmienok a so
súhlasom majiteľa LPF.
d. Oboznamovať majiteľa LPF s novými skutočnosťami a zmenami LPF včas a písomnou
formou.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a. Dodržiavať pokyny LOH.
b. Dodržiavať agrotechnické termíny prác.
c. Konzultovať navrhované technológie a postupy.
d. V prípade akútnych problémov kontaktovať OLH.

6. Odstúpenie od zmluvy
Zrušenie zmluvy je možné len písomne a s výpovednou lehotou 30 dní. V
ýkon zákonom určených povinností odborným lesným hospodárom nemôže byť dôvodom na
zrušenie zmluvy uzavretej podľa § 48 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších
predpisov.

7. Záverečné ustanovenia
Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlásili, že táto bola spísaná podľa ich slobodnej vôle, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. Zmluva je napísaná v troch exemplároch. Prílohu zmluvy
tvorí : Prehľad obhospodarovaného majetku.

8. Podpisy zmluvných strán

...................................
Miroslav Lichvárik
OLH číslo 312/1997-PO

......................................
Ing. Miroslav Kováč
predseda spoločenstva

V Hozelci, dňa 06.01.2017
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