mluva
o vykonávaní funkcie odborného lesného hospodára
(OLH)
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2/ Obchodného zákonníka v platnom znení
dolu uvedeného dňa, mesiaca a roku,

Zmluvné strany
Obhospodarovateľ lesa :

a
Odborný lesný hospodár :
č. 586-OLH/2010

Služby obce Ďurčiná s.r.o.
so sídlom 015 01 Ďurčiná 370
IČO 52900819
DIČ: 2121193195
v mene spoločnosti koná starostka obce Mgr. Martina Bohušová,
na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 74/2019
telefonický kontakt na starostku obce : 0908 932 316
e-mail : starostka@obecdurcina.sk
( ďalej len „obhospodarovateľ lesa“ )
Ján Dolník
rodné priezvisko Dolník, narodený 28.11.1963
bytom Dolina 236/3, 013 14 Kamenná Poruba
IČO 33 362 289
Odborný lesný hospodár je zapísaný v registri odborných lesných
hospodárov pod číslo 586-OLH/2010
Živnostenské oprávnenie na výkon činnosti odborného lesného
hospodára a poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve od
5.9.2018 – živnostenský register OÚ Žilina : 511-9531
telefonický kontakt na OLH : 0944 962 668
bankové spojenie : SLSP
číslo účtu v tvare IBAN : SK36 0900 0000 0051 1440 7290
( ďalej len „odborný lesný hospodár“ )

súhlasne vyhlásili, že sú k uzatváraniu právnych úkonov oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí,
uzatvárajú túto zmluvu o vykonávaní funkcie odborného lesného hospodára a súvisiacich lesníckych
činností podľa potrieb obhospodarovateľa lesa, za nasledovného obsahu a podmienok
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom poskytovania odborných služieb – výkon funkcie odborného
lesného hospodára v súvislosti so splnením si povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 zákona
číslo 326/2005 Z. z. o lesoch a výkonu lesníckej činnosti.
1.2. Obec Ďurčiná vlastní lesné pozemky, evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
Žilina, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1 vedenom pre okres Žilina, obec Ďurčiná
a katastrálne územie Ďurčiná. Plocha lesných porastov, ktoré vlastní Obec Ďurčiná, je stanovená
v programe starostlivosti o lesy na roky 2017-2026 – príloha 1/ zmluvy a má výmeru 388,69 ha.
Služby obce Ďurčiná s.r.o. sú obhospodarovateľom lesov obce Ďurčiná na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 205/2020 zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Ďurčiná zo dňa
03.12.2020
1.3. Odborný lesný hospodár sa zaväzuje vykonávať a zabezpečovať všetky činnosti obsiahnuté
v zákone č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v súlade s povinnosťami a oprávneniami, na základe § 48 a výkon
lesníckych činností.
1.4. Odborný lesný hospodár je povinný najmä :
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a) Pripravovať podklady a zúčastňovať sa na vyhotovení a schvaľovaní lesného
hospodárskeho plánu a kontrole plnenia jeho predpisov, spracovávať návrhy na zmeny
v prípadoch, kde to vyžaduje stav a vývoj lesných porastov,
b) Usmerňovať realizáciu lesného hospodárskeho plánu a opatrení uložených na ochranu
lesov a zvyšovanie stability lesných ekosystémov,
c) Dohliadať na vhodnosť osiva a sadeníc lesných drevín a obnovu dreva,
d) Kontrolovať a evidovať práce vykonané v lese a viesť príslušné evidenčné výkazy o lesnej
hospodárskej evidencii,
e) Predkladať údaje potrebné na sledovanie stavu a vývoja lesov príslušným orgánom štátnej
správy a organizácií, ktorú touto činnosťou poverilo ministerstvo,
f) Sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a predkladať o nich hlásenia
organizácii, poverenej ochranárskou kontrolou,
g) Zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu genofondu hlavných lesných drevín,
h) Navrhovať
ekologicky
vhodné
technológie
pri
činnostiach
súvisiacich
s obhospodarovaním lesov,
i) Upozorňovať vlastníka alebo užívateľa lesov a následne orgán štátnej správy lesného
hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi.
j) Vykonávať vyznačovanie ťažieb, prebierok, organizovať pestovné a ťažobné práce,
zabezpečovať sadbový materiál, organizovať samovýrobu dreva a zabezpečovať ďalšie
úkony podľa potrieb výkonu činnosti a pokynov vlastníka lesov.
1.5. Odborný lesný hospodár je povinný riadiť sa pokynmi obhospodarovateľa lesa, pokiaľ tieto nie sú
v rozpore s právnymi predpismi.
1.6. Odborný lesný hospodár môže po vzájomnej dohode a podľa pokynov užívateľa lesa vykonávať aj
lesnícke činnosti nešpecifikované v predmete zmluvy v článku I. ods. 1.4., písmeno a) až i).
Pod lesníckymi činnosťami sa rozumie :
a) Osadzovanie a fyzická kontrola feromónových lapačov a lapákov
b) Fyzické vyznačovanie predrubných ťažieb
c) Zabezpečovanie podkladov súvisiacich s prácami v lese pre vedenie účtovnej evidencie
d) Súčinnosť pri identifikácii hraníc a majetkových pomerov
e) Organizačné zabezpečovanie chodu lesníckej prevádzky
f) Po vzájomnej dohode ostatné výkony súvisiace s lesníckou prevádzkou
Článok II.
Vzťah a právomoci zmluvných strán
2.1. Odborný lesný hospodár nebude s vlastníkom v pracovno-právnom vzťahu na základe pracovnej
zmluvy, ale bude vykonávať činnosť podľa ustanovenia § 47 zákona č. 326/2005 Zb. o lesoch, v znení
neskorších predpisov, vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť, z čoho vyplýva, že po
odbornej stránke bude zodpovedný orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.
Článok III.
Odmeňovanie
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, vo
výške za 1 ha/ mesiac sumu 0,90 Eur, ktorá pozostáva z :
- odplaty za výkon funkcie odborného lesného hospodára v obci Ďurčiná predstavuje sumu € 0,45 / ha
/ mesiac
- odplaty za výkon ostatných činností (výkon lesníckych činnosti / vyznačovanie, ťažieb, prebierok,
organizácia pestovných a ťažobných prác, zabezpečovanie sadbového materiálu, organizácia
samovýroby dreva) predstavuje sumu € 0,45 / ha / mesiac.
3.2. Odborný lesný hospodár nie je platcom DPH.
3.3. Služby obce Ďurčiná s.r.o. sa zaväzujú platiť OLH dohodnutú odplatu pravidelne každý mesiac,
na základe faktúry odborného lesného hospodára, podľa platobných podmienok uvedených vo faktúre.
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OLH je oprávnený vystaviť faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, so splatnosťou 14
dní od vystavenia faktúry.
3.4. Obhospodarovateľ lesa sa zaväzuje platiť OLH za plnenie predmetu tejto zmluvy dohodnutú
odplatu riadne a včas.
Článok IV.
Platnosť a účinnosť tejto zmluvy
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 31.03.2024
(t.j. päť rokov).
4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť:
a) dohodu zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu, v dohodnutej 3 mesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane,
c) odstúpením obhospodarovateľa od zmluvy v prípade, ak odborný lesný hospodár poruší zákonom
stanovenú povinnosť pri plnení predmetu tejto zmluvy, a tiež v prípade, ak OLH nevykoná dohodnuté
práce riadne a včas, a tiež v prípade, ak obhospodarovateľ poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu
z tejto zmluvy v prípade, za na porušenie povinnosti bude zo strany obhospodarovateľa lesa písomne
upozornený, pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva ruší dňom
doručenia odstúpenia odbornému lesnému hospodárovi.
d) v prípade omeškania obhospodarovateľa s platením viac ako dvoch po sebe nasledujúcich faktúr,
ktorými vyúčtuje dohodnutú odmenu za poskytnuté odborné služby, a tiež v prípade, ak
obhospodarovateľ lesa nebude rešpektovať usmernenia a pokyny odborného lesného hospodára,
ktorú vydá alebo nariadi podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
4.3. Táto Zmluva o vykonávaní funkcie odborného lesného hospodára nadobúda platnosť dňom, kedy
bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
4.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že s poukazom na ustanovenie § 47a ods. 1/ zákona
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník), v spojení s ustanovením § 5a ods.
1/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, táto
zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
obhospodarovateľ lesa.
4.4.1. Ak zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, podľa ustanovenia
§ 47a ods. 4/ Občianskeho zákonníka platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, ich
zmluvná voľnosť nebola ničím obmedzená, prejavy ich vôle sú určité a zrozumiteľné, s predmetom
zmluvy sú oprávnení nakladať, obsahu zmluvy po prečítaní porozumeli, na dôkaz čoho túto listinu
vlastnoručne podpisujú.
5.2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomnou formou a to dodatkom
k zmluve, podpísaným obidvoma zmluvnými stranami.
5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne
záväznými predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 326/2005 O lesoch v znení neskorších
predpisov a s týmto zákonom súvisiacimi predpismi.
5.4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si bezodkladne písomne oznámiť všetky zmeny a doplnky
údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie tejto zmluvy ( čísla účtu, DPH, platenie dane a pod.).
5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
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- osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára vydané Krajským lesným úradom
v Žiline, č. A-2010/00674/CVl
- osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré
vydalo Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, ev. č.
osvedčenia : 314/2015-P/OLH
-živnostenské oprávnenie OLH - OÚ Žilina, odbor živnostenského podnikania, reg. č. 511/9351

Ďurčiná, dňa

Ďurčiná, dňa

Služby obce Ďurčiná s.r.o.
.......................................
Mgr. Martina Bohušová
starostka obce

...........................................
Ján Dolník
odborný lesný hospodár
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