Zmluva
o výrube a spracovaní stromov č. 1/2013
medzi
Zmluvné strany:
1. Obec Fričovce
Fričovce 34, 082 37 Široké
v zastúpení : PhDr. Ján Mikula – starosta obce
IČO : 00327026, DIČ: 2020543107
Bankové spojenie : ČSOB Prešov, č. ú.: 113302873/7500
2. Spracovateľ : Marek Hrabčák
Olejníkov 107, 082 57 Ľutina
IČO: 41515161, IČ DPH: SK1074231851
marekhrabo@gmail.com
/ďalej „spracovateľ“/
I.
Základné ustanovenia
Obec Fričovce, z dôvodu zlého celkového zdravotného stavu stromov a z toho plynúceho
ohrozenia budov vo vlastníctve obce Fričovce, objektov vo vlastníctve súkromných osôb
a vedenia NN siete, rozhlasu, telekomunikačných a rozhlasových sietí, disponuje súhlasom na
výrub drevín č. SOU 679/2011-157/2011-R zo dňa 29.12.2012 rastúcich mimo lesa na
dreviny – Topoľ kanadský (Populus canadensis M.) v počte 10 ks a Pagaštana konského
(Aesculus hippocastanum L.) v počte 1 ks. Výrub sa prevedie na parcele č. 15/1 evidovanej na
LV č. 445 vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej len SPF). Obec
túto parcelu od SPF v roku 2006 prenajala nájomnou zmluvou č. P 44154/06 do dlhodobého
nájmu. S poukazom na vek stromov, ich zdravotný stav a kvalitu drevnej hmoty a s ohľadom
na skutočnosť, že ich odstránenie bude technicky náročné SPF nebude riešiť odpredaj drevnej
hmoty kúpnu zmluvou. Výrub stromov zabezpečí Obec Fričovce a výnos za drevnú hmotu
využije na kompenzáciu nákladov na odstránenie stromov.
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je výrub, spracovanie a odvoz drevnej hmoty – 10 ks, druh:
Topoľ kanadský (Populus canadensis M.) na náklady spracovateľa. Obec Fričovce za to, že
výrub je technicky náročný, nebude požadovať od spracovateľa finančné prostriedky za
odpredaj drevnej hmoty.
III.
Čas a miesto plnenia.
Prechod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy
1.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s ukončením plnenia najneskôr dňa 31.03.2013.
Miestom plnenia je pozemok parc. č. 15/1 evidovaný na LV. Č. 445 vo vlastníctve SR
v správe Slovenského pozemkového fondu ako záhrada. Obec má túto parcelu v dlhodobom
nájme.
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2.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy z Obec Fričovce na spracovateľa prechádza až
po výrube a spracovaní všetkých 10 ks topoľov, príp. po vysporiadaní finančných či iných
záväzkov, ktoré vznikli zo škôd spôsobených pri ťažbe.
3.
Spracovateľ, resp. ním splnomocnená osoba alebo prepravca je povinný Obci Fričovce
písomne potvrdiť prevzatie tovaru.
IV.
Povinnosti spracovateľa
1. Spracovateľ musí dodržať všetky podmienky uvedené v tejto zmluve a v súhlase na výrub
drevín č. SOU 679/2011-157/2011-R zo dňa 29.12.2011 okrem bodu 6 (zabezpečiť náhradnú
výsadbu v počte 22 ks sadeníc) a bodu 7 zabezpečiť stálu starostlivosť o vysadené dreviny
min. po dobu 3 rokov) tohto súhlasu.
2. Spracovateľ musí disponovať oprávnením na pilčícke práce.
3. Spracovateľ musí výrub realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu vzdušného verejného
elektrického NN rozvodu, telekomunikačného vedenia, vedenia miestnej káblovej televízie,
rozhlasu a vodárne stojacej v tesnom dotyku s drevinami
4. Spracovateľ je ďalej povinný:
- vykonať ťažbu, ktorú vyznačí zástupca Obce Fričovce. Nevyznačené stromy nerúbať!
- zabezpečiť prípadné ošetrenie poškodených stojacích stromov po ťažbe a približovaní na
vlastné náklady spracovateľa ( napr. Pelacol, herbicíd ),
- po dokončení prác zabezpečiť úpravu približovacích liniek, ciest, odvozných miest a priekop
poškodených v súvislosti s predmetom zmluvy,
- prípadné škody na majetku iných subjektov vzniknuté činnosťou kupujúceho (ťažbou alebo
prepravou) vysporiadať na vlastné náklady.
5. V zmysle úplného znenia zákona NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 124/2006 Z. z., § 6 ods. 6 spracovateľ je povinný
starať sa o bezpečnosť ochranu zdravia u všetkých osôb, ktoré sú s jeho vedomím
v priestoroch ťažby.
6. Spracovateľ svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatváraní zmluvy dostal potrebné
informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre priestory
ťažby.
7. Spracovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri
práci a zásady bezpečného správania na pracovisku predávajúceho, bezpečnostné pracovné
postupy, zásady a postupy v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci,
ako aj v prípade záchranných prác a evakuácie.
8. Spracovateľ sa zaväzuje dodržiavať požiarny poriadok pracoviska platný pre pracoviská
s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorý je viditeľný a trvalo
prístupný všetkým zamestnancom i osobám, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch
v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov, hlavne dodržiavať zákaz fajčenia, zákaz manipulácie s otvoreným ohňom,
dodržiavať príkazy a zákazy platné pre priestory predávajúceho.
9. Dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov na pracovisku predávajúceho sa
vzťahuje aj na subdodávateľov kupujúceho, ako aj jeho zamestnancov.
V.
Osobitné ustanovenia
1. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
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2. Zmluvné strany a ich zástupcovia prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne
žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok,
rovnako tak nekonal žiaden zo zástupcov zmluvných strán, zmluvu si zmluvné strany a ich
zástupcovia riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si
význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto
zmluvou ju podpisujú.
3. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy,
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
Oznámenie zmeny adresy musí byť podpísané oprávneným zástupcom druhej strany a jeho
podpis musí byť úradne osvedčený. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom
vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 si ponechá spracovateľ a 1 Obec Fričovce.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle
www.obecfricovce.sk.
Vo Fričovciach, dňa 15. februára 2013

Spracovateľ:

Obec Fričovce

....................................
Marek Hrabčák
spracovateľ

.......................................
PhDr. Ján Mikula
starosta obce Fričovce
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