
 

 

 

 
Všeobecné obchodné podmienky pre ťažbovú, pestovnú a ostatnú lesnú činnosť 

 
 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti objednávateľa - spoločnosti 
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o.,  Novoveská cesta 930/33, 054 01 Levoča, IČO: 31693377  a zhotoviteľa pri 
realizácii prác v  
- ťažbovej činnosti – ťažba a manipulácia dreva s ručnou reťazovou pílou, približovanie dreva,  práce  
  súvisiace s odstraňovaním ťažbových zvyškov v porastoch  
- pestovnej činnosti  
- ostatnej lesnej činnosti 
   (ďalej len „dielo“).  
Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, najmä zmluvy o dielo.  
 

1. Vykonanie  diela 

1. Pri vykonávaní diela bude práva a povinnosti objednávateľa vykonávať za objednávateľa lesník alebo iný 
zodpovedný pracovník objednávateľa, ktorý bude určený pri podpise technologického protokolu. 

2. Zhotoviteľ vykoná práce objednané objednávateľom vlastnými prostriedkami a materiálom. 
3. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa pred začatím prác a odovzdaním pracoviska s technologickými 

a prírodnými podmienkami, pracovnými postupmi ako aj s inými zvláštnosťami terénu a pracoviska. Tieto si 
vzájomne potvrdia v technologickom protokole. Zhotoviteľ je povinný pri výkone prác na nich prihliadať.  

4. Technológiu prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať podľa dohodnutých podmienok v technologickom protokole 
a to tak, aby maximálne šetril ostávajúci porast, prirodzené zmladenie, lesné cesty a zvážnice a ostatný 
majetok objednávateľa. Práce bude prevádzať tak, aby nedošlo k škodám na lesných porastoch a kultúrach. 

5. Preberať a fakturovať sa budú len porasty, ktoré sú úplne dokončené podľa požiadaviek objednávateľa alebo 
rozpracované porasty, u ktorých je možné prevedené práce merať v ucelených častiach.  

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom po stránke kvality a dodržiavania     
        technologických postupov a platných STN. Zhotoviteľ je povinný požiadavky objednávateľa rešpektovať.  
 

 

2. Cenové podmienky 
 

1. Ohodnotenie diela v jednotlivých porastoch je  výsledkom výberu dodávateľa na základe očakávanej výšky 
nákladov na zhotovenie diela na strane objednávateľa a ponuky predloženej  zhotoviteľom.   

 

3.  Platobné podmienky 

1. Zhotoviteľ vystaví mesačne faktúru objednávateľovi na finančnú čiastku odsúhlasenú a potvrdenú obidvoma  
stranami na podklade k fakturácii (výrobno-mzdový lístok) za príslušný mesiac a doručí ju objednávateľovi do 
6 dní. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, inak je objednávateľ oprávnený ju 
zhotoviteľovi vrátiť na prepracovanie. 

2. Úhrada bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom do 35 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  

3. V prípade nedokončenia zadaných prác alebo nedodržania zmluvných podmienok nebude zhotoviteľovi 
uhradená dohodnutá čiastka do doby ich odstránenia. V prípade nemožnosti odstránenia nedostatkov alebo 
znehodnotenia drevnej hmoty (napr. pri príprave plôch na obnovu lesa) si objednávateľ  vyhradzuje právo 
krátiť dohodnutú cenu. 

 
 



 

4. Osobitné dojednania 

1. Preberanie prác za objednávateľa vykoná vedúci príslušného lesného obvodu, kde boli vykonané práce 
a odsúhlasí ich správnosť. Vedúci lesnej správy  vykoná finančné ohodnotenie prevzatých prác. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať platné zásady OBP a správne technologické postupy a za ich 
dodržiavanie nesie plnú zodpovednosť. Súčasne zodpovedá za to, že bude vykonávať len práce, na 
ktoré má platné kvalifikačné oprávnenie. 

3. Počas doby pôsobenia a zdržiavania sa na pozemkoch objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
platné protipožiarne predpisy. Pri prácach v období zvýšeného požiarneho nebezpečenstva je zhotoviteľ 
povinný byť vybavený potrebným náradím k haseniu prípadného požiaru. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi a iným osobám za škodu spôsobenú a zavinenú porušovaním 
povinností pri výkone prác alebo činnosťou v priamej súvislosti s ňou a zaväzuje sa ju uhradiť 
poškodenému v plnej výške.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá taktiež za dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku OBP a na úseku 
protipožiarnej ochrany tretími osobami, ktoré sa vyskytnú na pracovisku z titulu zmluvného vzťahu 
uzavretého so zhotoviteľom. Súčasne zodpovedá týmto osobám za prípadnú spôsobenú škodu 
vzniknutú v dôsledku porušenia týchto povinností. 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby  po ukončení pracovnej činnosti na pracovisku na konci zmeny boli 
používané lesné cesty a zvážnice prejazdné a chodníky priechodné. 

7. Zhotoviteľ bude akceptovať požiadavky objednávateľa vyplývajúce z certifikácie objednávateľa v schéme 
PEFC a to najmä:  
7.1.Zhotoviteľ zabezpečí počas a po ukončení diela úpravu pracovísk a  údržbu lesnej dopravnej siete 
s dôrazom na obmedzenie vzniku škôd spôsobených vodou. 
7.2.Zhotoviteľ zabezpečí vybavenosť svojich mechanizačných prostriedkov materiálom na asanáciu 
ropných produktov. 
7.3.Zhotoviteľ zamedzí manipulácií s ropnými produktmi vo vzdialenosti do 25 m od vodných zdrojov a  
mimo miest na to určených. 
7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať ekologicky rozložiteľné oleje na mazanie reťazí motorových píl. 

 

5. Záverečné ustanovenia 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 ods. 3 Zákona č. 211/2000 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, súhlasí so zverejnením údajov  podľa tohto zákona“.  
Pre doručovanie písomností súvisiacich so zmluvným vzťahom platia ustanovenia Občianskeho súdneho 
poriadku o doručovaní, vrátane zákonných domnienok.  
 
 
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2012. 

 


