ZMLUVA O DIELO

Obec Hraničné, 065 22 Hraničné 91, IČO 00329894, zastúpená starostom obce, Mgr.
Miroslavom Pokrivčákom na jednej strane a súkromným podnikateľom Michalom Štuckom,
bytom 065 12 Jakubany 684, IČO 44348096, DIČ DPH SK 1080182818 na strane druhej,
uzatvárajú podľa par.536 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka túto zmluvu o iných
prácach a výkonoch.
I.
Predmetom tejto zmluvy je výkon služby a prác v zbližovaní dreva traktorom pri ťažbe dreva,
manipulácií, príprave a iných prác v lesoch Obce Hraničné, v čase od 11. júna 2021 do
30. novembra 2021. Rozsah prác (aj v prípade ďalšieho navýšenia kalamitnej ťažby) cca do 100
m3 a je daný potrebou Obce Hraničné a plánom ťažby podľa Programu starostlivosti o lesy.

II.
Súkromný podnikateľ vyhlasuje, že je držiteľom povolenia na podnikateľskú
činnosť,
vydaného Okresným úradom, odbor živnostenského podnikania v Starej Ľubovni č. živn.reg.
710-11009.

III.

Cena za vykonané práce sa určí dohodou podľa podmienok v ťažobnom dielci. Výkony sa
zúčtujú 1 krát mesačne na základe výšky odobranej drevnej hmoty lesníkom. Cena za vykonané
práce bude uhradená na podklade faktúry, vyhotovenej súkromným podnikateľom v cene 15,00
– 15,50 €/m3 podľa druhu vykonaných prác.
IV.

V prípade nekvalitného plnenia zadanej úlohy v pracovnom poli je súkromný podnikateľ
povinný zaplatiť penále vo výške 10% z ceny výkonov v danom pracovnom poli. Za nekvalitné
plnenie zadanej úlohy v týchto prípadoch sa považuje za nekompletné spracovanie
vyznačeného dreva, nekomplexné zbližovanie drevnej hmoty.
V.
Ďalšie vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

-2VI.

Súkromný podnikateľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol poučený o
zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasne v plnom rozsahu zodpovedá za
požiarnu ochranu na prevzatom pracovisku. Za vznik úrazov pri výkone prác zodpovedá
súkromný podnikateľ.

VII.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a je účinná po podpise a zverejnení. Každá
strana obdrží po jednom vyhotovení.

VIII.

Obe zmluvné strany túto zmluvu prečítali, schválili a na znak súhlasu podpísali.

V Hraničnom dňa 11.06.2021

signed
.....................
Michal Štucka
súkromný podnikateľ

signed
....................
Mgr.Miroslav Pokrivčák
starosta obce

