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ZMLUVA 
o vykonaní prác v zmysle obchodného zákonníka č. 58/11/2019 

medzi 
 
odberateľom: GELNICKÉ LESY, s. r. o., Gelnica 

zastúpené Ing. Štefanom NEMČÍKOM 
 

a 
 

dodávateľom:  PAULOVIČ Peter 
 
Názov:  PAULOVIČ Peter  
 
Rod. číslo:    
 
Adresa:   05601 Gelnica, Slovenské Cechy 6 
 
Živ. list č.:   Žo-2001/04786/00002 CVI 
 
IČO:    31 227 279 
 
DIČ:     
 
IBAN:   SK43 0200 0000 0045 0724 2592 
 
Kontakt:  p. Paulovič - 0904 345 949 
 
uzatvárajú zmluvu o vykonaní prác v zmysle obchodného zákonníka v ťažbe dreva, 
približovaní dreva a v prečistkách. 
 
 
Dodávateľ sa zaväzuje:  
 
1. vykonať dohodnuté práce vlastnými výrobnými prostriedkami na                                            

vlastné náklady a nebezpečenstvo. 
 
2. dodržiavať predpisy OBP a predpisy PO (požiarnej ochrany) pri                                            

vykonávaní dohodnutých prác. Nesmie používať alkoholické                                            
nápoje pri výkone dohodnutých prác a nezakladať oheň bez                                            
povolenia odberateľa. 

 



3. zložiť kauciu 99,58 EUR na účet spoločnosti pred započatím prác                                           
alebo čiastka 99,58 EUR bude dodávateľovi stiahnutá z prvej                                        
vystavenej faktúry a ponechaná na účte odberateľa. Kaucia bude                             
dodávateľovi vrátená (vyplatená) po skončení zmluvného vzťahu                                            
s odberateľom po dokončení zadaných prác. 

 
4. dodávateľ vykoná práce podľa pokynu odberateľa a na miestach                                 

určených odberateľom. dodávateľ zodpovedá odberateľovi za škody, ktoré 
spôsobil      výkonom dohodnutých prác. 

 
5. dodávateľ prác v sa zmluvne zaväzuje v kalendárnom roku priebežne a 

rovnomerne zabezpečiť a splniť vlastnými prostriedkami objem prác v ťažbe, 
približovaní a manipulácií dreva v celkovej výške stanovenej dodatkom pre každý 
kalendárny rok. 

 
6. prevedené dohodnuté práce bude dodávateľ fakturovať odberateľovi. Podkladom 

k fakturácii bude výrobno-mzdový lístok vystavený dodávateľom s priloženým 
výstupom zo spracovania uzávierky (preberací protokol). 

 
7. dohodnuté práce vykonávať len so súhlasom odberateľa (resp. vedúceho LO) a 

nesmie svojvoľne prechádzať na iné  pracovisko. 
 
8. dodávateľ je povinný okamžite a bezodkladne informovať odberateľa o úniku 

ropných produktov do okolitého prostredia a spodných vôd spôsobenom jeho 
činnosťou pri výkone prác na miestach určených odberateľom a postupovať 
spôsobom, ktorý podrobnejšie určí odberateľ 

 
8. dodávateľ je povinný mať pri sebe na vlastné náklady pomôcky (lopata, krompáč) 

a prostriedky - látky, ktoré viažu na seba ropné produkty ako sú motorový, 
prevodový a hydraulický olej, olej na mazanie reťaze JMP, benzín a naftu ktoré sú 
potrebné a určené na sanáciu, upratanie a odstránenie materiálu 
kontaminovaného ropnými produktmi, ktoré vznikli jeho činnosťou pri výkone prác 
na miestach určených odberateľom 
 

9. dodávateľ zodpovedá za znečistenie, upratanie a likvidáciu znečistenia prostredia 
ropnými produktmi spôsobeného jeho činnosťou pri výkone prác na miestach 
určených odberateľom ošetrením poškodeného miesta, zasýpaním absorbčnou 
látkou a jej odstránením a odstránením znečistenej pôdy na vlastné náklady 

 
10. dodávateľ je povinný upratanie a likvidáciu znečistenia prostredia ropnými 

produktmi spôsobeného jeho činnosťou pri výkone prác na miestach určených 
odberateľom oznámiť odberateľovi a vykonať spôsobom, ktorý podrobnejšie určí 
odberateľ  

 
11. dodávateľ je povinný pri výkone prác na miestach určených odberateľom 

používať ekologicky odbúrateľné oleje do motorových píl a na mazanie reťazí 
JMP  

 
12. dodávateľ je povinný odstrániť a zlikvidovať odpad, ktorý vznikol jeho činnosťou 

pri výkone prác na miestach určených odberateľom, hlavne papier; príbory, obaly, 
vrecúška a tašky z PVC, PET fľaše, sklenené fľaše a poháre, plastové kanistre 
a obaly od ropných produktov, plechové bandasky a konzervy, zvyšky oceľových 
lán a úväzkov použitých pri sústreďovaní dreva, použité lišty a reťaze na JMP a  
hydraulické hadice. 



 
13. dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať špecifické technické podmienky elektronickej 

prebierky alebo prebierky podľa výsledkov merania hmotnosti drevnej hmoty 
v suchom stave(ATRO metóda) u obchodných partnerov odberateľa, ktorý 
rozdiely v objeme drevnej hmoty dodané odberateľom obchodným partnerom 
realizujúcim prebierku drevnej hmoty elektronicky alebo prebierku meraním 
hmotnosti drevnej hmoty v suchom stave(ATRO metóda) vzniknuté touto 
prebierkou vyčísli a výslednú hodnotu pomerným spôsobom podľa podielu 
drevnej hmoty vyťaženej dodávateľom na jednotlivej dodávke obchodnému 
partnerovi odberateľa zníži  objem vyťaženého dreva na výrobno-mzdovom lístku, 
ktorý je podkladom k fakturácii dodávateľa odberateľovi v účtovnom období. 

 
 
 
 
Odberateľ sa zaväzuje: 
 
1. vyplatiť dohodnutú finančnú čiastku na základe doloženej faktúry                                           

s priloženým výstupom z uzávierky do 21 dní od doručenia                             
faktúry. 

 
2. vyplatiť zloženú kauciu pri ukončení zmluvného vzťahu medzi                                     

dodávateľom a odberateľom po dokončení zadaných prác. 
 
3. za preberanie dohodnutých prác zodpovedá vedúci LO. 
 
4. pred započatím dohodnutých prác vystaviť úkolový list so                                  

špecifikáciou ceny za dohodnuté práce.  
                                             
 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán a 
uzatvára sa na dobu neurčitú.  
 
Platnosť zmluvy môže ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 
mesiac od podania výpovede. 
 
Pre vzťahy upravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 
Dodávateľ poskytol osobné údaje v tejto zmluve odberateľovi za účelom uvedených v 
tejto zmluve na dobu účinnosti tejto zmluvy a svojim podpisom potvrdzuje súhlas 
s ich používaním v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ je certifikovaným subjektom v rámci 
Slovenskej schémy certifikácie lesov PEFC a bol  oboznámený so zásadami a 
povinnosťami dodávateľov prác vyplývajúcich zo záväzkov dodržiavania požiadaviek 
Slovenskej schémy certifikácie lesov PEFC. 
 
Dodávateľ berie na vedomie, že odberateľ je povinnou osobou v zmysle §2 ods. 3 
Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení  a svojím 
podpisom vyjadruje súhlas so zverejnením a sprístupnením obsahu zmluvy a zmluva 



nadobúda účinnosť najskôr dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke odberateľa. 
 
 
 
V Gelnici 13.11.2019                               V Gelnici ............. 
 
 
 
 
  ...........................................                                                 .......................................... 
             dodávateľ                                                                          odberateľ 
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DODATOK K ZMLUVE O VYKONANÍ PRÁC V ŤAŽBOVEJ ČINNOSTI  

č. 58/11/2019 
 

1. Dodávateľ prác v ŤČ sa zmluvne zaväzuje v kalendárnom roku 2020 
zabezpečiť a splniť vlastnými prostriedkami objem prác v ťažbe, približovaní 
a manipulácií dreva v celkovej výške........................m3 dreva. ŤD bude 
vykonávaná podľa projektov na ŤČ na daný kalendárny rok a to podľa druhu 
ťažieb OÚ, VÚ+, VÚ-, NV/kalamita/. 
 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby v ŤČ priebežne a rovnomerne počas 
celého kalendárneho roka podľa mesačných rozpisov úloh a objednávok 
zadaných odberateľom. Prvá objednávka sa vyhotoví po nadobudnutí 
účinnosti tohto dodatku, ďalšie objednávky bude odberateľ zadávať mesačne 
podľa jeho potreby. 

 
3. Odberateľ z dôvodu prírodných, výrobných zmien a podmienok, nárastu 

nepredvídanej kalamity, zmeny na trhu so sortimentmi dreva alebo 
ekonomickej situácie, si vyhradzuje právo na 
-  zmenu objemu zadaných služieb v m3 
- zmenu miesta vykonávania zadaných služieb (JPRL) 
- zmenu termínu dodania služby  
vyplývajúcich z tohto dodatku a objednávky. 
 

4. V prípade nedodržania termínov a nesplnenia celkového objemu prác v ŤD, si 
objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 15% z celkovej ceny ŤČ 
neukončených alebo nesplnených objemov prác v ťažbe, približovaní 
a manipulácii dreva. 
 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, bez 
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo nápadne nevýhodných 
podmienok. 

 
6. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží 

dodávateľ a jeden si ponechá odberateľ. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok sa uzatvára na dobu určitú od 
7.1.2020 do 30.10.2020. 

 
           V Gelnici dňa      ............................ 
 
 
            .........................................    ................................................ 

      Objednávateľ                                                                 Dodávateľ 


