
ZMLUVA o DIELo
uzavretá podl'a § 536 a nasleduj obchodného zákonníka

Číslo zmluvy zhotovitel'a: 5/2015 Čislo anlwy objednávatera:

uzawetá medzi qimito znrluvnými stranami:

oBJEDNÁyATEl:
obchodné meno: Me§t§ké l€§y a majetky, §pol. § r.o.

Sídlo: ul. S|[P 34, Spiš§ke vlachy 053 61

Zasópeíý: \4adimír saidák, konatel' §poločnosti

Telefó 053/4495740

E_mail: m§lamspv@gmail.com

Ičo| 36 574 627

Ič DPH: sK2021769288

Bankové spo.jenie: SLSP K]ompachy

Číslo úéí|| 0 52243 l422l 0900

a
zEoTovITElI

obchodné meno: §OR3US, s,r.o.

sidlo: MaguŤ§lšá 6140/43, 97,1 ll Ban§ká By§tňca
Kontaktná adresa| Maguřská 6140/43, 97,t 11 Ban§kri By§trica
Zastúpený: Ing. Pave| Mathé - konatel' spoločno§ti

Telefón: 0907 654 399

E_mail: pavel.mgthe@gmail,com

Ičo: 46 526 111

DíČ 2023476422

íč DPH| sK2o23476422

Bankové spojenie] Fio banka, a.§,

čislo,iltu: z00ozs:ze5l833o

Identifikácia: zapí§gDá v oR okresného §údu B. By§trica, oddiel: sro,,tložk^ č.,21714/s

článok I.
Účel zmlur,y

Účelom tejto zmluvy o dielo je rypracovanie žiadostí o finaněnú náhradu podl'a § 6le ákona
543n002 z. z, o ochrane prírody v znení neskoršich predpisov na lesných pozemkoch na území
národnej prírodnej rezervácie calmuská tisina počas celého obdobia rokov 2009 - 20]8, vrátane
kompletných príloh uvedených v platnom Nariadení vlády sR č. 7/2014 o podrobnostiach o obsahu
žiadosti o v}platenie finančnej nrihrady, spósobe v,ýpočfu finanólej náhrady a spósobe určenia l^ýšky
nájomného a Výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného
obhospodarovania pozemku,
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článok n.
Pr€dm€t plnenia

1. Zhotovitel's^ zavázuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zm|uv§ q,konať dielo
uvedené vbode 3 tohto článku riadne avčas a vykonané dielo odovzdať v čase a spósobom
uved€nom v čliinku III tejto zmluly.

2. objednávatel'sa zavřizuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluw, zaplatiť
áotovit€lbvi dohodnutú cenu vo výške a spósobom uvedeným v čIánku IV tejto zmluq? a
posk},tnúť áotovitelbvi súčinnosť potíebnú na riadne a včasné \.ykonanie diela,

3. Dielom sa pre účely tejto zmluly rozumie hmotne zach},tený iýsledok činnosti zhotovitelh tj,
písomná žiadosť, vrátane všethých priloh potrebných vo veci konania orgánu ochmny prfuody
podl'a § 6le ákona č, 543/2002 z. z. o ochíane prírcdy v zneni neskorších predpisov.

4. zhotovitel' sa súčasne zavázuje koordinovať tvorbu žiadosti a posk}lovať poradenské služby
počas celého konania orglinu ochrany prírody vo veci žiadostí o finančnú náhradu počas celého
obdobia.

článokm
Čas a miesto plnenia

l. zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' odovzdá dielo do 31.3.2015, ĎaBiu čiastkorri žiadosť
o finančnú náhmdu zarok 2015 - 2018 odovzdá zhotovitel' najneskór do 28.2. nasledujúceho
kalendárneho rcku, resp, v termíne určenom v rozhodnuti orgánu ochrany prírody,

2. zhotovitel' odovzdá dielo vždy v jednon lyhotovení v pisomnej forme.

3. Zhotovitel'je povinný odovzdať die|o poverenému zásfupcovi objednávatel'a osobne,

4. objednávatel' prevzatie a F€hliadku diela pofurdí na požiadanie zhotovitel'a q,daním písomného
potvrdenia.

5. odovzdanim diela nadobúda objednávatel' k nemu vlastnícke právo a plechádza na neho
nebezpečenstvo škody na diele,

č|fuokIv
cena a platobnó podmienky

1. Celkovú cenu tvoria všetlq/ náklady lynalož€né zhotovitelbm na riadne a včasné vykonanie die|a
ako aj odmena pre zhotovitel'a za lTkonanie diela. celková cena.je 5% bez DPH z celkovej \.ýšky
finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovani4 o ktorej loáodne orgán ochrany
prírody a bude pridelená objednávatelbýi a cena zA malecký posudok, ktorá bud€ zaplatená
objednávatel'ovi na základe lozhodnutia orgánu ochrany prírody. Pri vyplácani pomemej časti
finančnej náhrady bude odmena áotovitelbvi D?lácaná vždy až po pridelení pomernej časti
fi nančne_j náhrady objednávatel'ovi.

2. objednávate|'je povinný zaplatiť áotovitel'ovi uvedenú cenu prevodom na bankov.ý účet
áotovitel'a, ktor,_ý je uvedený v áhlavi tejto zmlu\,f/ po obdrání finančnej náhrady na ziklade
lystavenej íaktúry so splatnosťou do 14 dní,
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3. V pripade omeškania s platením faktúry, má zhotovitel'právo požadovať úrok z omeškania vo
\.ýške 0,01% z^ k^ždý deň omeškania z dlžnej sumy. objednávatel'sa zavňzuje zaplatiť
v}fakurovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.

I č|ánokv
Pnáva a povinno§ti zhotovitel'a

zhotovitel'sa zaváZuje dodržiavať pri lykonávaní diela všeobecne áv2izné pnivne predpi§y
v aktuálnom znení.

Zhotovitel'je povinný každoročne riadne a včas áotoviť a odovzdať dielo v súlade s prislušnými
ustanoveniami tejto zmiu\y,

4.

2.

3.

4,

5,

2.

3.

1.

l.

Zhotoviteť j€ povinný }ykonat' dielo na
N€bezpečenstvo škody na zhotovovanom
obj ednávatel'om.

svoje náklady a na vlastné nebezpečensfuo.
diele znáša áotoviter ž do jeho prevzatia

Zhotovitel' sa z^v'lizlúe zachoýať mlčanlivosť azabezpeěiť utajenie informácií obsiahnuqých
v podkladoch prevzaqých od objednávat€l'4 ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
objednávatelb, Zhotovite|' nie je oprávnený použiť tieto podklady na iný účel ako je áotovenie
diela.

Zhotovitel' sa zavžuje dať vypracovať a zaplatiť malecký posudok, ktorý je prilohou žiadosti
podl'a §1 ods, 2 písm. g) Nařiadenia vlády SR ó.7/2014 z.z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o \yplatenie finančnej náhrady, spósobe !:ipočtu finančnej náhrady a spósobe uřenia uišky
nájoínného a \"ýšky odp|aty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného
obhospodarovania pozemku,

čHnok 1".I

Pnívs a povinno§ti objednávatelh

obj€dnávatel'je povinný odovzdať zhotovitelbvi bez zb},točného odkladu po uzatvorení tejto
zínluly všetlry podklady potrebné na riadne avčasné lykonanie diel4 ktorými disponuje,
objednávatel' zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch. Zoznam podkladov
potrebných na lakonanie diela zhotovitel'oznárni objednávatelbvi písomne bezodkladne po
podpise zmlula. V prípade nedodžania termínu na odovzdanie podkladov obiednávate|bm, si
zhotovitel' vyhradzuje právo posunúť časový termín odovzdania diela o dobu omeškania
objednávatel'a.

obj€dnávatel' .je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase amieste a uhřadiť ceíu za dielo
v súlade s ól. Iv tejto zmlu\,y.

objednávatel', resp, poverený ástupca je povinný posk}4núť zhotovitel'ovi na požiadanie
súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné áotovenie diela,

obj€dnávate|' uhradí áotovitelbvi všetlq/ skutočne }rynaložené náklady, ktore mu vznikli
v prípade, že q,užil svoje právo odstúpiť od zmluly podl'a čl. V bod 6 tejto zmluvy.
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5.

1.

2.

1.

2.

objednávatel'je oprávnený odstúpiť od zmlu\T v prípade, že zhotoviteL n€plní povinnosti pod|'a

čl.il bod 1 a čl, v bod l te.jto zmluly, ktoré vedú alebo by mohli viesť k podstatnému poruš€niu

zmluvy, Pre právne účinky odstupenia od zmlu\y platia ustanovenia § 349 a nasl, obchodného

ákonníka.

čHnokvII
vady di€la

zmluvíé strany sa dohodli, že v prípade tysl§,tu vád diela sa použijú ustanovenia obchodného

zákonnika o vadách diela (§ 560 a nasl.).

V pripade výsk}tu vád diela je zhotoviteť povinný bezplatne odstťániť vady diela bez zb}točného

odlladu po tom, čo obj€dnávatel' vadu zistil a uplatnil včas písomne reklamáciu u zhotovitelh,

Ustanovenie § 562 obchodného ákonníka nieje týmto dotknuté.

čHnok rr'I
závefečné ustaúovenia

Zmena tejto znluly je možná len na áklade pisomných dodatkov podpisaných opnávnen:ými

zásfupcami oboch zmluvných strán.

Táto zmluva je \rypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 \Thotovenia pre každú zmluvnú stranu,

Právne vďaiy neup.avené zmluvou sa fiadia príslušnými ustanoveniami obchodného ákonníka

a os€tnými všeobecne ávlimými právnymi predpismi platnými v slovenskej republike,

4. síany \ryhlasujú, že si anluvu riadne Fečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu sjej obsaiom

pripájajú svoje podpisy.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť ý deňjej podpisu oboma zrrrluvnými stranami,

obiednávatel' : -" MesIske le§y a máj!,L.\,

, 053 o1 sn,ill, Ll."i]] '
L§9 !c,]3.;, '

Spišské Vlachy, dna: h../ ,,rr'í

ZhotoviteL:

Banská Bystrica, dňa: 1. !, 3C ,li'
soRlus...ro.

MJ.L] l§lá 6lito/á]r

č'.? Ir! i,"rÉ!,r,:'if; 
,

Ing. Pavel Mathé

konateLkonateť
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