
Zmluva o vykonávaní činnosti odborného lesného hospodára, 
(uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a § 36 zákona č. 

326/2005 Z.z. o lesoch ) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ:    Ing. Róbert Gombárik 
     Dovalovo 596 
                                                           033 01 Liptovský Hrádok 

Číslo oprávnenia OLH:  6/200-NR 
IČO:41060806 
DIČ:1071127684 
Číslo účtu:5023480142/0900 

 
 
 
Objednávateľ:   Obec Nesluša 

     Nesluša č.978, 023 41 Nesluša 
   zastúpená  Ing.Mariánom Chovaňákom, starostom obce Nesluša 
     IČO: 0000314137 
     DIČ: 2020553139 
     Telefón:     041/4281121 
     Číslo faxu: 041/4281196 
     Bankové spojenie, Prima Banka, a.s. 

         Číslo účtu: 0318071001/5600 
 
 

 
 

Čl. 2. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je výkon činností Odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“) 
vyplývajúcich z § 48 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch 
 
 

Čl. 3. 
Miesto výkonu činnosti 

 
Činnosti špecifikované v čl. 2. zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať na lesných pozemkoch vo 
vlastníctve objednávateľa na ploche 20,4 Ha  (KN_E 5176 197 134 m2 , KN- E 9231  - 6275 
m2) , v k.ú Nesluša,  LHC Krásno, LC  - Krásno - Západ JPRL: 1303, 1400c 

 
 
 

Čl. 4. 
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Čas poskytovania služieb 
 

Zhotoviteľ začne s výkonom činnosti vyplývajúcich z predmetu činnosti tak, ako je to 
uvedené v čl. 2. zmluvy dňom účinnosti zmluvy. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa 
uzatvára na dobu určitú od 1.1.2013 na dobu neurčitú. 
 

Čl. 5. 
Cena 

 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie činností uvedených 

v článku 2. tejto zmluvy sumu 0,98 € x 20,4 = 20 € za každý začatý mesiac plnenia. 
Uvedená suma bola určená zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody.  

 
 

Čl. 6. 
Fakturácia 

 
Fakturácia za poskytované služby bude realizovaná mesačne, vždy k poslednému 
kalendárnemu dňu mesiaca. Faktúra bude splatná do 14 dní  odo dňa vystavenia, na účet 
zhotoviteľa. 

 
Čl. 7. 

Účinnosť zmluvy 
 

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu. 
 
 

Čl. 8. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Prípadné zmeny tejto zmluvy budú riešené dodatkami k zmluve, ktorých návrhy 

predloží objednávateľ, alebo zhotoviteľ a nadobudnú účinnosť len v písomnej forme 
za podmienky obojstranného súhlasu zmluvných strán. 

 
8.2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike v čase trvania zmluvného 
vzťahu. 

 
8.3. Uvedená zmluva platí i pre právnych nástupcov zmluvných strán. 
 
8.4. Objednávateľ zabezpečí zaevidovanie tejto nájomnej zmluvy na Obvodnom lesnom 

úrade. 
 
8.5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že 

ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku a že je pre nich vzájomne výhodná, čo potvrdzujú 
podpismi na tejto zmluve. 

 
8.6. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnocenných exemplároch, z ktorých dostanú: 
 

• objednávateľ (zástupca)  1x 




