ZMLUVA č. 2/2018
o vykonávaní funkcie odborného lesného hospodára
I.
Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ: Drevia s.r.o., Centrum 29/34, Považská Bystrica, 017 01
Zapísaný v OR OS TN oddiel sro, vložka č. 21789/R
V zastúpení na základe plnej moci – Pavel Peniaško
IČO: 44834942
DIČ: SK2022842888
IČ DPH: SK2022842888
Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu: 2624208757/0200
ako zhotoviteľom (odborným lesným hospodárom)
a
2. Objednávateľ: Obec Dolná Breznica
č. 61, Dolná Breznica, 020 61
IČO: 00317144
DIČ: 2020615564
v zastúpení: Ing. Lukáš Pekara, starosta obce
II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vykonávanie funkcie „Odborný lesný hospodár“ v skratke OLH
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktoré bude
právnická osoba Drevia s. r. o. vykonávať na majetku Obec Dolná Breznica.
Výkon tejto činnosti na predmetnom majetku bude vykonávať zamestnanec zhotoviteľa
p. Jaroslav Karas, nar. 20.1.1989, ktorý je držiteľom osvedčenia č. 373/2015-TN
o celkovej výmere 2 ha
v k. ú. Dolná Breznica
na parcelách registra E č. 587, 633/2, 654/1, 697/1, 643, 640
ktoré sú súčasťou jednotiek priestorového rozdelenia lesa na LC Lednické Rovne č.:
26a o výmere 1,53 ha
26b o výmere 0,01ha
26e o výmere 0,11ha
147f o výmere 0,17ha
232a o výmere 0,18ha
v súlade s platným Programom starostlivosti o lesy (PSoL).
III.
Termín plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 07.03.2018
IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Jaroslav Karas bude na základe tejto zmluvy vykonávať funkciu odborného lesného
hospodára a z nej vyplývajúce odborné spravovanie lesného majetku, vedenie predpísaných
evidencií v zmysle platných predpisov.
Ako odborný lesný hospodár zodpovedá subjektu (spoločenstvu) za prípadnú škodu alebo
finančnú ujmu, ktorú by svojou činnosťou mohol spôsobiť porušením zákona. Pri výkone
funkcie je oprávnený vydávať pracovníkom subjektu (spoločenstva) pokyny nevyhnutné pre
zabezpečenie riadneho hospodárenia.
Subjekt (spoločenstvo) bude vytvárať primerané podmienky pre riadny výkon funkcie
odborného lesného hospodára, cestou svojich orgánov a zamestnancov zabezpečí realizáciu
odborných pokynov na pozemkoch subjektu (spoločenstva) vyplývajúcich z platného PSoL.
V.
Finančné vysporiadanie
Za výkon funkcie odborného lesného hospodára bude spoločenstvo vyplácať dohodnutú
odmenu podľa osobitne uzavretého zmluvného aktu.
Výška odmeny je závislá od výmery obhospodarovaných lesných pozemkov a sadzbou, ktorá
bude každoročne dohodnutá zmluvnými stranami.
VI.
Osobitné ustanovenia
Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať k 31.12. bežného roka. Výpoveď musí
byť daná písomne.
Výpovedná lehota je 30 dní odo dňa doručenia.
Vypovedanie zmluvy s okamžitou účinnosťou je možné iba pri porušení zmluvy,
neoznámenej absencii výkonu funkcie dlhšej ako 1 mesiac alebo pri strate spôsobilosti pre
výkon funkcie OLH.
Odborný lesný hospodár bude uplatňovať svoj vplyv voči tretím osobám na odvrátenie škody
alebo pri postihovaní osôb za zavinenie škody alebo finančnej ujmy.
VII.
Zmluva bola vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých zmluvné strany obdržia po jednom
výtlačku. Kópia zmluvy bude doručená Okresnému úradu Považská Bystrica, pozemkový a
lesný odbor do 15 dní od jej platnosti.
V Dolnej Breznici, dňa 07.03.2018
Za objednávateľa:
....................................................

Za zhotoviteľa:
.........................................................

