
ZMLUVA O DIELO  . 460/01/2011

Uzavretá pod a § 536 – 565 Obchodného zákonníka

l.  l.  Zmluvné strany

Objednávate : GELNICKÉ LESY, s.r.o, Gelnica
Sídlo: Slovenská 15, 056 01 GELNICA

O: 31 684 378
 DPH: SK2020501648

DR : 31 684 378/729
Bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Gelnica

íslo ú tu:                  361645-592/0200

Spolo nos  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, v odd.
Sro, vl. . 4127/V

Zhotovite : KRALIKOVÁ Kamila
Názov:
Dátum narodenia: 8.6.1972
Rodné íslo: 725608/9346
Bydlisko: Športová 1291/31, 056 01 Gelnica

O: 41 932 005
DR : 1046 842 753

 DPH: SK1046842753
Bankové spojenie: VÚB a.s., expozitúra Gelnica

íslo ú tu: 2121066451/0200
Da ový úrad: Gelnica

l. 2. Predmet zmluvy

Zhotovite  sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávate a vykoná práce lesnej výroby: Práce v pestovnej innosti a ostatné
práce s ou súvisiace a objednávate  sa zaväzuje zaplati  dohodnutú cenu pod a
lánku 4 za ich vykonanie.

Zhotovite  sa zaväzuje vykona  práce v mieste pod a pokynov  objednávate a.



l. 3. Trvanie a platnos  zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dojednané práce v l. 2 tejto zmluvy na rok 2011. Táto
zmluva nadobúda platnos  a ú innos  d om jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

l. 4. Cena diela

Práce dohodnuté v predmete zmluvy budú vykonané v dohodnutej cene. Ceny sú
stanovené obojstrannou dohodou zmluvných strán.

l. 5. Vykonanie diela

Zhotovite  vykoná dielo pod a technologických postupov na základe usmernenia a
požiadaviek objednávate a. Technológiu prác zhotovite  sa zaväzuje dodrža  pod a
dohodnutých podmienok. Zárove  sa zhotovite  zaväzuje k zamedzeniu vzniku škôd,
ktoré by spôsobil pri výkone prác. Prebera  a fakturova  sa budú len práce v JPRL,
ktoré sú ukon ené pod a požiadaviek objednávate a.

l. 6. Veci ur ené k vykonaniu diela

1. Zhotovite  vykoná práce zadané objednávate om vlastnými prostriedkami
a materiálom na vlastné náklady a nebezpe enstvo. Práce vykonáva pod a
pokynov objednávate a  na ur ených miestach.

2. Zhotovite  je povinný dodržiava  predpisy na zaistenie bezpe nosti a ochrany
zdravia pri práci, dodržiava  predpisy o Požiarnej ochrane.

3. Zhotovite  zodpovedá objednávate ovi za škody spôsobené pri výkone prác
a zaväzuje sa škody uhradi  v plnej výške.

4. Vykonané práce bude zhotovite  fakturova  objednávate ovi.

5. Objednávate  bude práce vykonané zhotovite om kontrolova  a prebera .
Zhotovite  je povinný požiadavky objednávate a rešpektova .

6. Náklady spojené s dopravou bude zhotovite  uhrádza  objednávate ovi.

l. 7. Platobné podmienky

Zhotovite  vystaví faktúru objednávate ovi za prevedené ukon ené práce v JPRL  za
príslušný mesiac. Úhrada bude prevedená  do 25 dní od doru enia faktúry na ú et
zhotovite a.



l. 8. Ostatné dojednania

1. Dodávate  je povinný okamžite a bezodkladne informova  odberate a o úniku
ropných produktov do okolitého prostredia a spodných vôd spôsobenom jeho
innos ou pri výkone prác na miestach ur ených odberate om a postupova

spôsobom, ktorý podrobnejšie ur í odberate

2. Dodávate  je povinný ma  pri sebe na vlastné náklady pomôcky (lopata, krompá )
a prostriedky - látky, ktoré viažu na seba ropné produkty ako sú motorový,
prevodový a hydraulický olej, olej na mazanie re aze JMP, benzín a naftu ktoré sú
potrebné a ur ené na sanáciu, upratanie a odstránenie materiálu
kontaminovaného ropnými produktmi, ktoré vznikli jeho innos ou pri výkone prác
na miestach ur ených odberate om

3. Dodávate  zodpovedá za zne istenie, upratanie a likvidáciu zne istenia prostredia
ropnými produktmi spôsobeného jeho innos ou pri výkone prác na miestach
ur ených odberate om ošetrením poškodeného miesta, zasýpaním absorb nou
látkou a jej odstránením a odstránením zne istenej pôdy na vlastné náklady

4. Dodávate  je povinný upratanie a likvidáciu zne istenia prostredia ropnými
produktmi spôsobeného jeho innos ou pri výkone prác na miestach ur ených
odberate om oznámi  odberate ovi a vykona  spôsobom, ktorý podrobnejšie ur í
odberate  a ktorý je sú as ou dodatku

5. Dodávate  je povinný pri výkone prác na miestach ur ených odberate om
používa  ekologicky odbúrate né oleje do motorových píl a na mazanie re azí
JMP

6. Dodávate  je povinný odstráni  a zlikvidova  odpad, ktorý vznikol jeho innos ou
pri výkone prác na miestach ur ených odberate om, hlavne papier; príbory, obaly,
vrecúška a tašky z PVC, PET f aše, sklenené f aše a poháre, plastové kanistre
a obaly od ropných produktov, plechové bandasky a konzervy, zvyšky oce ových
lán a úväzkov použitých pri sústre ovaní dreva, použité lišty a re aze na JMP a
hydraulické hadice.

7. V prípade nedokon enia zadaných prác alebo nedodržania zmluvných
podmienok nebude zhotovite ovi uhradená dohodnutá iastka za nedokon ené
alebo nekvalitné prevedené práce do doby ich odstránenia.

l. 9. Platnos  zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu ur itú do...31.12.2011......
2. Platnos  zmluvy je možné ukon  dohodou alebo pri nedodržaní zmluvných

podmienok výpove ou.
3. Pre vz ahy nevymedzené  touto zmluvou patria príslušné ustanovenia

Obchodného zákonníka . 513/1991 Zb.




