ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 2/2021

Číslo zmluvy objednávateľa:

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno: Obec Ľubietová
Sídlo: Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
Zastúpený: Ing. Pavel Zajac, starosta obce
Telefón: 048/4195231, 0903 555 451
E-mail: starosta@lubietova.sk
IČO: 00313564
DIČ: 2021121289
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1226558001/5600
IBAN: SK65 5600 0000 0012 2655 8001
a

ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno: SORBUS, s.r.o.
Sídlo: Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica
Kontaktná adresa: Magurská 6140/43, 974 11 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Pavel Mathé – konateľ spoločnosti
Telefón: 0907 654 399
E-mail: pavel.mathe@gmail.com
IČO: 46 526 111
DIČ: 2023476422
IČ DPH: SK2023476422
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2000253285/8330
IBAN: SK92 8330 0000 0020 0025 3285
Identifikácia: Zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 21714/S

Článok I.
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy o dielo je vypracovanie žiadostí o finančnú náhradu podľa § 61e zákona
543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch na území
národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.
Zmluva sa vzťahuje na prvú polovicu platnosti Programu starostlivosti o les, t.j. na roky 2020 –
2024. Zhotoviteľ je povinný pripraviť žiadosti, vrátane kompletných príloh uvedených v platnom
Nariadení vlády SR č. 7/2014 Z.z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady,
spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú
starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku.
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Článok II.
Predmet plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre
objednávateľa dielo uvedené v bode 3. tohto článku zmluvy riadne a včas a vykonané dielo
odovzdať v čase a spôsobom uvedenom v článku III tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku IV tejto zmluvy
a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela.
3. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hmotne zachytený výsledok činnosti zhotoviteľa, t.j.
písomná žiadosť, vrátane všetkých príloh potrebných vo veci o finančnú náhradu za obmedzenie
bežného obhospodarovania podľa § 61e zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení
neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje koordinovať tvorbu, vypracovanie a podanie žiadosti a poskytovať
poradenské služby počas celého konania vedeného príslušným orgánom ochrany prírody vo veci
žiadosti o finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa § 61e zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov.
Článok III
Čas a miesto plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo žiadosť o vyplatenie pomernej časti
finančnej náhrady za rok 2020 do 20.3.2021. Ďalšie čiastkové žiadosti o finančnú náhradu za roky
2021 - 2024 budú odovzdávané v termíne po dohode oboch zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi v jednom vyhotovení v písomnej forme. Súčasne
pripraví pre objednávateľa kópiovú zložku.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo poverenému zástupcovi objednávateľa osobne.
4. Odovzdaním diela nadobúda objednávateľ k nemu vlastnícke právo a prechádza na neho
nebezpečenstvo škody na diele.
Článok IV
Cena a platobné podmienky

1. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené zhotoviteľom na riadne a včasné vykonanie diela
ako aj odmena pre zhotoviteľa za vykonanie diela. Cena je 3 % bez DPH z celkovej vyplatenej
výšky pomernej časti finančnej náhrady, o ktorej rozhodne orgán ochrany prírody a bude pridelená
objednávateľovi a cena zaplatená za znalecký posudok, ktorá bude preplatená objednávateľovi v
rozhodnutí o priznaní finančnej náhrady. Odmena sa vzťahuje vždy na vyplatenú pomerná časť
finančnej náhrady.

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela prevodom na bankový účet
zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
a doručenej objednávateľovi, v lehote splatnosti 14 dní, po vyplatení finančnej náhrady
objednávateľovi za príslušný rok.
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3. V prípade omeškania s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo
výške 0,01% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.

4. V prípade, ak objednávateľovi nárok na finančnú náhradu alebo na jej vyplatenie po podaní
žiadosti vypracovanej zhotoviteľom na základe tejto zmluvy nevznikne, zhotoviteľ nemá nárok na
odmenu za vykonanie diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy.
Článok V
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela všeobecne záväzné právne predpisy
v aktuálnom, t.j. platnom a účinnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela
postupovať s odbornou starostlivosťou.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými
ustanoveniami tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do jeho prevzatia
objednávateľom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenie informácií obsiahnutých
v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
objednávateľa alebo ktoré nie sú bežne dostupné z verejných zdrojov. Zhotoviteľ nie je oprávnený
použiť tieto podklady na iný účel ako je zhotovenie diela.
Článok VI
Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase a mieste a uhradiť cenu za dielo
v súlade s čl. IV tejto zmluvy.

2. Objednávateľ, resp. poverený zástupca je povinný poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie
súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné zhotovenie diela.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa
čl. II bod 1. a/alebo podľa čl. V bod 1. tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť
k podstatnému porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia §
349 a nasl. Obchodného zákonníka.
Článok VII
Vady diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád diela sa použijú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka o vadách diela (§ 560 a nasl.).

2. V prípade výskytu vád diela je zhotoviteľ povinný predovšetkým bezplatne odstrániť vady diela
bez zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil a uplatnil včas písomne reklamáciu
u zhotoviteľa. Ustanovenie § 562 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknuté.
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Článok VIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

4. Strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom
pripájajú svoje podpisy.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Ľubietová, dňa:

......................................

......................................

Ing. Pavel Zajac

Ing. Pavel Mathé
konateľ

starosta obce
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