KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA
UZATVORENÁ MEDZI:
Čl. 1 Zmluvné strany
1.Kupujúci:
Zastúpené:

MG-Forest s.r.o.
Vrbany 397
Diviacka Nová Ves 972 24
Michal Gajdoš
IČO: 51564556
DIČ: 2120725739

a
2.Objednávateľ: Obec Nevidzany
Obecný úrad 49
Nevidzany 972 27
Zastúpené :
Ing. Beata Vrecková starostka obce
IČO: 00648345
DIČ: 2021201633
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBSAN:
SK65 0900 0000 0003 7181 9912
Čl. 2 Predmet zmluvy
1. Kupujúci kupuje drevnú hmotu Smrek na koreni, nasledovne:
JPRL

50 D

Druh

Farba

ťažby

značenia

Vú-50

oranž

Drevina

Množstvo
m3

smrek

55

Termín
začatia
26.05.21

ukončenia

Číslo
povol. na
ťažbu

30.06.21

2021/46

1. Cena na koreni po manipulácii je dohodnutá nasledovne:
Smrek INV 15,- Eur / m3
2. Kupujúci vyťaží, zmanipuluje a odvezie drevnú hmotu na vlastné náklady a vlastnú
bezpečnosť.
Ćl.3 Fakturácia
1.

Faktúru vyhotoví predávajúci priebežne pri plnení predmetu plnenia. Faktúra bude
vystavená na množstvo vyťaženého a odvezeného dreva v m3.

2. Faktúra je splatná po odsúhlasení množstva vyťaženej drevnej hmoty do 14 dní, od jej
doručenia kupujúcemu.
Čl. 4. Podmienky a kvalita vykonávania prác.
Podmienky pri vykonávaní prác v ťažbovej činnosti:
1. Zakazuje sa ťažiť stromy, ktoré nie sú vyznačené na ťažbu a kupujúci sa zaväzuje, že
nebude znečisťovať pracoviská ropnými látkami a ich produktami. Prípadný únik
týchto látok do pôdy, resp. vodného toku okamžite nahlási Lesnému pozemkovému
spoločenstvu. Manipuláciu s ropnými látkami nebude vykonávať vo vzdialenosti do
25 m od vodného zdroja, mimo miest na to určených. Mechanizačné prostriedky
kupujúci vybaví materiálom na asanáciu ropných látok.
2. Dodržiavať pokyny OLH pri smerovej stínke a približovaní s cieľom zachovania
prirodzeného zmladenia v čo najväčšom množstve a kvalite.
3. Po vykonaní ťažbových prác kupujúci vykoná ošetrenie ťažbou a približovaním
poškodených zostávajúcich stromov.
4. Po ukončení manipulácie dreva odvozné miesta a manipulačné plochy musia zostať
upravené, odvozné a približovacie cesty upravené, priekopy a potoky vyčistené.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že po ukončení prác vyčistí pracovisko od papierov, konzerv,
plastových fliaš, pneumatík, lán a pod.
6. Kupujúci je povinný kedykoľvek sa preukázať kontrolným orgánom povolením na
ťažbu dreva
7. Kupujúci je povinný zabezpečiť denne t.j. po ukončení prac. doby prejazdnosť ciest
a zvážnic.
Čl. 5 Dodržiavanie a zodpovednosť za bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
1. Dňom podpisu zmluvy kupujúci preberá pracovisko a je zodpovedný v plnom rozsahu
za dodržiavanie pravidiel BOZP v zmysle zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov, pravidlá MLVD SSR 3/1989 Zb. o BOZP v ťažbe, sústreďovaní, odvoze a
manipulácii dreva, Vyhlášku č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých
technických zariadení
2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady úlohy ochrany pred požiarmi v
zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.. v znení neskorších predpisov, o ochrane pred
požiarmi č. 199/2009 Z.z. (s dôrazom na § 6 zákona najmä vybavenie prenosnými
hasiacimi prístrojmi pracovné stroje pri spracovaní drevnej hmoty, školenie o ochrane
pred požiarmi) a Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov č. 259/2009 Z.z.
3. Podpisom zmluvy sa kupujúci zaväzuje tieto pravidlá a právne predpisy dodržiavať a
práce vykonávať na vlastné nebezpečenstvo.

Čl. 6 Osobitné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po dohode obidvoch strán výlučne
písomnou formou.
2. Pri nedodržaní podmienok uvedených v článku 4 a 5 tejto zmluvy si objednávateľ
vyhradzuje právo na zrušenie zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží kupujúci a 1
exemplár predávajúci.

V Nevidzanoch, dňa 26.05.2021

..............................................
podpis kupujúceho

.............................................
podpis predávajúceho

