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Zmluva o dielo 
číslo zmluvy - 2/2021 

 

Zmluvné strany 

 

 

 

1. Objednávateľ:  

 

           obchodné meno:  Obec Váhovce 

           sídlo:    925 62 Váhovce 329  

           IČO:     

           IČ DPH:    

           bankové spojenie, IBAN:  

           osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:  

                                               Mgr. Adrián Kubica,  

           email:                          info@vahovce.sk, 

           mobil:                         +421 908 768 399 

            (ďalej len „obhospodarovaeľ“)  

      

      2.  Zhotoviteľ :                Rakyta Vladimír Ing.   
                                                Boldog 131, PSĆ 925 26  

                                                Hospodár, evidenčné č. 110/1996 BA  

            Bankové spojenie   :   OTP Banka Slovensko, pobočka Senec 

            Číslo účtu  :                566020 / 5200 (SK61 5200 000 0000 0056 6020) 

            Mobil :                        +421 905 182 139 

            Email:                         vrakyta@gmail.com, 

             (ďalej len „hospodár“) 

 

uzavreli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto zmluvu 

o dielo : 

 

Čl. I. 

 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je odborné hospodárenie v lesoch (§ 36 zákona 326/2005 Z. z. 

o lesoch) na obdobie od 01.01.2021 do odvolania na LHC Nitra pre vlastníka 

(obhospodarovateľa)  lesných  pozemkov vedených v nasledovných  LV č. : 

- LV č. 1, k. ú. Váhovce  o výmere  239717 m
2  

 v dielcoch 508e, 487, 494 b 1,2ps  

o celkovej výmere  239717 m
2
, podrobne podľa jednotlivých parciel a dielcov  je to 

rozvedené v priloženej tabuľke návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie 

lesných pozemkov na základe údajov o lesných  pozemkoch registra evidencie E KN 

na C KN a JPRL - dielce k písomnej zmluve s hospodárom, (ďalej len „pozemky“). 

Predmetné pozemky sú zariadené v aktuálnom PSL pre LC Nitra. 

2. Účelom tejto zmluvy na základe dikcie § 4a ods. 5 písm. d) zákona o lesoch je výkon 

nasledovnej činnosti hospodára podľa § 48  toho tiež zákona o lesoch citujeme: 
 

„§ 48 Činnosť, povinnosti a oprávnenia hospodára 
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(1) Hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za 

      plnenie povinností podľa odseku 2 alebo vyplývajúcich z osobitného predpisu.
62

) 

 

(2) Hospodár je povinný 

a) pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní a schvaľovaní programu  

    starostlivosti a 

    kontrole plnenia programu starostlivosti,  

b) usmerňovať realizáciu programu starostlivosti a opatrení uložených na ochranu lesa a 

    vydávať stanovisko podľa § 20 ods. 8 písm. d) a podľa § 39 ods. 8 písm. c),  

c) dohliadať na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa, 

d) kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese, 

e) viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných predpisov,
59

) 

f) sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a v súčinnosti s obhospodarovateľom  

    lesa predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej  

    ochranárskej službe,  

g) navrhovať preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých 

    činiteľov, vypracúvať projekty na vykonanie opatrení na zabránenie a premnoženie  

    škodcov  [§ 29 ods. 2 písm. g)] a dozerať na ich realizáciu vrátane opatrení podľa 

    § 28 ods. 3,  

h) navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a  

    reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín,  

i) navrhovať environmentálne priaznivé technológie pri činnostiach súvisiacich s 

    hospodárením v lesoch,  

j) upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného hospodárstva na každú  

   činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva,  

k) zabezpečiť a kontrolovať vyznačenie ťažby a vydávať písomný súhlas na vykonanie ťažby, 

l) vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy 

    lesného hospodárstva,  

m) zúčastniť sa školenia, ktoré každoročne zabezpečí ministerstvo alebo na základe jeho 

      poverenia vykoná právnická osoba zriadená ministerstvom; školenia sa musí zúčastniť  

      najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra  

     hospodárov alebo od posledného školenia,  

n) oznamovať príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva každú zmenu  

    skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilostí najneskôr do 15 dní od vzniku  

    zmeny,  

o) zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch (§ 62) a poskytovať súčinnosť zamestnancovi 

    orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore v lesoch,  

p) plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,  

q) poskytovať súčinnosť správcovi informačného systému (§ 45 ods. 4).  

 

(3) Hospodár je oprávnený 

a) predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti, 

b) vykonať úpravu programu starostlivosti, 

c) navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa predčasnú obnovu  

    programu starostlivosti alebo zmenu programu starostlivosti,  

d) dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný programom starostlivosti 

    pre lesný celok alebo vlastnícky celok,  

e) navrhovať postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti 

   (§ 19 ods. 3),  

f) navrhovať projekty ozdravných opatrení. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#poznamky.poznamka-62
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-20.odsek-8.pismeno-d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-39.odsek-8.pismeno-c
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#poznamky.poznamka-59
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-29.odsek-2.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-28.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-62
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-36.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-45.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#paragraf-19.odsek-3
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(4) Na činnosti podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť podporu podľa osobitného 

      predpisu.
63

) 

 

 Čl. II. 

 

Vykonanie a lehota  činnosti hospodára 

 

 

1. Zhotoviteľ /hospodár/ sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa základných údajov 

uvedených v Čl. I. tejto zmluvy v termíne od uzavretia tejto zmluvy do odvolania. 

 

2. Objednávateľ /obhospodarovateľ/ sa zaväzuje vytvárať podmienky k výkonu činnosti 

hospodára a platiť mu na základe tejto zmluvy mesačne na účet hospodára po uplynutí 

kalendárneho mesiaca cenu za vykonávanie predmetnej činnosti a paušálu (za cestovné, 

kanc. potreby, poštovné, telefón) v osobitom prípade i cenu predložených zvýšených 

nákladov (napr. materiálových) súvisiacich s predmetnou činnosťou  za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

 

                                                         Čl. III. 

 

 Cena výkonu činnosti hospodára 

 

Cena za výkon činnosti je stanovená podľa § 47 ods. 11 zákona o lesoch teda náklady spojené 

s výkonom činnosti, povinnosťou a oprávnením hospodára hradí obhospodarovateľ lesa 

v danom prípade dohodou vo forme mesačnej sumy vo výške 25.- €  + mesačný paušál vo 

výške 20.- € na materiálové výdaje na základe tejto zmluvy. Hospodár nie je platcom  DPH. 

 

 

Čl. IV. 

 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť len za podmienok v nej dohodnutých. 

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. 

2. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní. 

3. Obhospodarovateľ môže od zmluvy odstúpiť  ak hospodár neplní dohodnuté 

podmienky. 

4. Hospodár môže od zmluvy odstúpiť, ak mu obhospodarovateľ neposkytne súčinnosť 

podľa tejto zmluvy a z toho dôvodu nemôže určenú činnosť vykonávať. 

 

 

Čl. V. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktorých  každá má povahu originálu 

a každý z jej účastníkov dostane jedno vyhotovenie. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť, alebo doplniť písomne dodatkom. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania jej účastníkmi. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/20200101#poznamky.poznamka-63
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Vo Váhovciach dňa 8.3.2021         V Boldogu  dňa 8.3.2021 

 

 

 

 

obhospodarovateľ  

Obec Váhovce 

 hospodár  

Ing. Vladimír Rakyta 

meno, priezvisko: 

funkcia: 

 

  

                                                                                                                                      

 

 

Prílohy podľa textu: 

- Príloha k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa 

  do evidencie lesných pozemkov  


