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Čl. I 

Základné ustanovenia 
 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytnutie služby v lesníckych  
činnostiach (ďalej len „VOP“) sú bližšou a konkrétnou úpravou zmluvných vzťahov 
a vzájomných práv a povinností Zmluvných strán zo zmlúv, ktorých jedným z 
účastníkov je v pozícii Objednávateľa vždy obchodná spoločnosť Mestské lesy 
Košice a.s. a druhým Poskytovateľ. 

2. Na účely týchto VOP sa Objednávateľom rozumie spoločnosť Mestské lesy 
Košice a.s., so sídlom Južná trieda 11, 040 01 Košice, IČO: 31 672 981, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vložka č. 1310/V ako 
zmluvná strana Zmluvy v pozícii Objednávateľa, alebo inak označeného 
prijímateľa Služby za odplatu od Poskytovateľa. 

3. Na účely týchto VOP sa Poskytovateľom rozumie akýkoľvek subjekt, ktorý ako 
zmluvná strana Zmluvy v pozícii Poskytovateľa alebo inak označeného 
vykonávateľa alebo dodávateľa Služby, odplatne dodáva Službu Objednávateľovi. 

4. Na účely týchto VOP sa Službou rozumie 
a. ťažba, približovanie, sústreďovanie a krátenie dreva vykonaná 

Poskytovateľom na Objednávateľom určené odvozné miesto 
v plánovanom objeme stanovenom Zmluvou v rámci príslušnej jednotky 
priestorového rozdelenia lesa (ďalej len „JPRL“). Skutočný objem prác v 
JPRL bude stanovený: 
i. na základe merania a označenia výrezov Poskytovateľom v zmysle 

platných STN noriem  a po odsúhlasení tohto merania 
Objednávateľom, 

ii. v prípade kedy z povahy drevnej hmoty (napr. vlákninové drevo) nie 
je možné určiť skutočný objem postupom stanoveným v 
predchádzajúcom písm. i),  sa skutočný objem určí na základe 
merania a označenia výrezov Poskytovateľom v zmysle platných STN 
noriem a objemu expedovanej drevnej hmoty odsúhlaseného 
konečným odberateľom drevnej hmoty. 

b. manipulácia drevnej hmoty Poskytovateľom na Objednávateľom určenom 
odvoznom mieste alebo expedičnom sklade, v plánovanom objeme. 
Skutočný objem prác bude stanovený: 
i. na základe merania a označenia výrezov Poskytovateľom v zmysle 

platných STN noriem a po odsúhlasení tohto merania 
Objednávateľom, 

ii. v prípade kedy z povahy drevnej hmoty (napr. vlákninové drevo) nie 
je možné určiť skutočný objem postupom stanoveným 
v predchádzajúcom písm. i),  sa skutočný objem určí na základe 
merania a označenia výrezov Poskytovateľom v zmysle platných STN 
noriem a objemu expedovanej drevnej hmoty odsúhlaseného 
konečným odberateľom drevnej hmoty. 

c. práca pri zakladaní lesa, zabezpečení obnovy lesných porastov okrem 
ťažbových prác, práca pri zabezpečení starostlivosti o nárasty a kultúry, 
práca pri výchove mladín, pri ochrane lesných porastov,  pri poľovníckych 
činnostiach, pri oprave a údržbe lesnej cestnej siete, prácach v lesoparku 
a ostatných prácach súvisiacich so zabezpečením starostlivosti o lesný  
fond. Skutočný objem prác bude stanovený: 
i. na základe merania plochy - pri prácach, kde objem prác bol 

stanovený na plochu a po odsúhlasení požadovanej intenzity zásahu 
na ploche Objednávateľom, 

ii. na základe merania množstva /kusov, objemových jednotiek, času 
a pod./ - v prípadoch, kde objem prác bol stanovený na inú technickú 
jednotku ako plošnú a po odsúhlasení požadovanej kvality 
Objednávateľom. 

5. Na účely týchto VOP sa Odplatou rozumie odmena, provízia, cena alebo inak 
označené protiplnenie Objednávateľa za dodanie Služby na základe Zmluvy. 

6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzavretej medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom, pokiaľ na nich odkazuje Zmluva a tieto VOP 
k nim boli priložené, alebo boli Poskytovateľovi známe z predchádzajúcich 
obchodných vzťahov s Objednávateľom alebo inak. Pokiaľ sa niektoré 
ustanovenia Zmluvy odchyľujú od týchto VOP, má dojednanie v Zmluve prednosť 
a ustanovenie týchto VOP sa nepoužije. Pokiaľ niektoré práva a povinnosti 
Zmluvných strán nie sú upravené Zmluvou ani týmito VOP, spravujú sa 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 

7. Konkrétne termíny začiatku a ukončenia prác zadaných Objednávateľom budú 
predmetom dojednania Zmluvných strán v zadávacom protokole. 

8. Miestom plnenia - poskytovania Služby je špecifikované v Zadávacom protokole.  
9. Zadávanie a preberanie prác za Objednávateľa vykoná zodpovedný zamestnanec 

(vedúci príslušného lesného obvodu, technik manipulácie a expedície dreva 
(TME), ...) a odsúhlasí ich správnosť. Vedúci polesia Objednávateľa vykoná 

kontrolu prevzatých prác, pričom zodpovedný zamestnanec aj vedúci polesia 
potvrdia prevzatie prác na dodacom liste. 

10. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť objem predmetu plnenia - ponúkaných 
prác, určiť poradie vykonávania prác v JPRL a prerušiť alebo zrušiť práce, ak to 
vyžadujú prevádzkové podmienky.  

11. Miesto,spôsob a termín manipulácie surových kmeňov určuje technik manipulácie 
a expedície dreva (TME) 

 
Čl. II. 

Cenové a platobné podmienky 
 

1. Jednotková cena za poskytnutú Službu je stanovená dohodou Zmluvných strán 
v Zmluve. Celková skutočná odplata za poskytnutú Službu bude vyúčtovaná 
Poskytovateľom na základe presného objemu vykonaných prác, vypočítaného 
spôsobom podľa čl. I. ods. 4 týchto VOP a ceny za mernú jednotku (cena za 
poskytnutú Službu je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe prijatej 
cenovej ponuky Poskytovateľa podľa výsledku vyhodnotenia výberového konania, 
resp. na základe rokovania Zmluvných strán v prípade zrušenia výberového 
konania, prípadne na základe rokovania Zmluvných strán pri priamom zadavaní). 

2. Konkrétne, špecifické podmienky rozhodujúce pre poskytnutie Služby v rámci 
JPRL budú obsahom „Protokolu - odovzdanie pracoviska Poskytovateľovi – OF 
01“ (ďalej len „zadávací protokol“). Priebežne po mesačnom plnení, resp. po 
riadnom ukončení poskytovania Služby v JPRL (podľa určenia Objednávateľa) 
bude Poskytovateľom vyhotovený „Dodací list“, ktorý podpisom potvrdí lesník a 
vedúci polesia za Objednávateľa a Poskytovateľ. Zadávací protokol a Dodací list 
potvrdené Zmluvnými stranami sú podkladom k fakturácii a odsúhlasovaniu 
faktúr. Podpisom Dodacieho listu, ktorý je neoddeliteľnou prílohou faktúry sa 
Objednávateľ zaväzuje poskytnutú Službu prevziať a zaplatiť za ňu 
Poskytovateľovi dohodnutú odplatu. 

3. V prípade neposkytnutia Služby v súlade s podmienkami špecifikovanými 
v zadávacom protokole, nebude dodací list zo strany Objednávateľa potvrdený a 
faktúra nebude akceptovaná až do doby nápravy a riadneho vykonania 
dohodnutých prác. 

4. Fakturácia bude vykonaná po ukončení poskytovania Služby v JPRL (za 
ukončený lesný porast), resp. priebežne za prevzatý objem prác za príslušný 
mesiac (podľa určenia Objednávateľa). Doba splatnosti faktúr je 

a. 45 dní pre  ťažbu, približovanie, sústreďovanie a krátenie dreva 
b. 30 dní pre manipuláciu drevnej hmoty  
c. 30 dní pre práce pri zakladaní lesa, zabezpečení obnovy lesných 

porastov okrem ťažbových prác, práca pri zabezpečení starostlivosti 
o nárasty a kultúry, práca pri výchove mladín, pri ochrane lesných 
porastov, pri poľovníckych činnostiach, pri oprave a údržbe lesnej 
cestnej siete, prácach v lesoparku a ostatných prácach súvisiacich so 
zabezpečením starostlivosti o lesný  fond; od konca mesiaca za ktorý sa 
faktúra vystavuje (v prípade, že sa faktúra vystavuje mesačne), inak od 
konca mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu a prevzatiu prác. 

5. Objednávateľ môže Poskytovateľovi priznať doplatok vo výške 3,- €/m3 bez DPH 
za zmanipulovanie drevnej hmoty I. a II. triedy akosti podľa objemu skutočne 
prevzatého konečným odberateľom drevnej hmoty. 

 
Čl. III. 

Povinnosti Poskytovateľa 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dohodnuté práce pri poskytovaní Služby vykonávať 
podľa platných technologických a výrobných noriem, ako aj konkrétnych 
požiadaviek Objednávateľa a pri dodržaní zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Poskytovateľ, jeho subdodávatelia a zamestnanci v pracovnom pomere alebo 
vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru sú povinní  zúčastniť sa pred začatím vykonávania 
dohodnutých prác školenia BOZP autorizovaným bezpečnostným technikom 
Objednávateľa, a to bez ohľadu na dĺžku trvania ich pracovného úväzku u 
Poskytovateľa. Poskytovateľ zodpovedá za to, že on, jeho subdodávatelia, 
zamestnanci alebo osoby vykonávajúce prácu na základe dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru, budú vykonávať len práce, na ktoré 
majú platné kvalifikačné oprávnenie. Tieto povinnosti sa vzťahujú aj na 
zamestnancov Poskytovateľa prijatých do zamestnania v priebehu kalendárneho 
roka.  

2. Poskytovateľ predloží Objednávateľovi pred začatím vykonávania dohodnutých 
prác písomný doklad o tom,  že bol oboznámený  s platnými predpismi BOZP, 
ako aj s platnými predpismi o ochrane pred požiarmi a že sa podrobil ich 
preskúšaniu. Pred začatím vykonávania dohodnutých prác predloží 
Objednávateľovi k nahliadnutiu platné doklady o požadovanej kvalifikácii /piličský 
preukaz, krovinorez – preukaz, resp. iný doklad potrebný pre výkon obsluhy 
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používaného stroja pri plnení dohodnutých prác (LKT, UKT a traktorov)/, a to aj 
za svojich subdodávateľov a zamestnancov. Nesplnenie týchto podmienok je 
dôvodom pre okamžité odstúpenie od Zmluvy. Rovnako je dôvodom pre 
odstúpenie od Zmluvy nepredloženie dokladu o splnení podmienok na obsluhu 
strojov a zariadení, pri skončení platnosti príslušných dokladov. 

3. Počas doby pôsobenia a zdržiavania sa na pozemkoch obhospodarovaných 
Objednávateľom sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať platné protipožiarne 
predpisy vrátane vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. Pri 
prácach v období zvýšeného požiarneho nebezpečenstva je Poskytovateľ 
povinný byť vybavený potrebným náradím k haseniu prípadného požiaru. Zároveň 
sa Poskytovateľ zaväzuje, v zmysle ustanovenia § 46 a 47 zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v prípade požiaru vykonávať práce súvisiace so 
zdolávaním požiaru. Za vzniknutú škodu a za výdavky vynaložené pri týchto 
prácach mu bude poskytnutá náhrada v zmysle ustanovenia § 53 a § 56 zákona 
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať Poskytovateľa v oblasti 
dodržiavania predpisov protipožiarnej ochrany, BOZP, používania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, odpadového hospodárstva, ako aj 
legálneho zamestnávania. 

5. Ak Poskytovateľ, jeho subdodávatelia alebo jeho zamestnanci v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, utrpia na pracovisku 
Objednávateľa pracovný úraz, Poskytovateľ je povinný ho okamžite ohlásiť 
vedúcemu polesia Objednávateľa a spolupracovať pri zisťovaní jeho príčin 
a spísaní záznamu o pracovnom úraze v súčinnosti s autorizovaným 
bezpečnostným technikom Objednávateľa. 

6. Poskytovateľ na seba preberá plnú zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v prípade úniku 
škodlivých látok do povrchových, resp. podzemných vôd, spôsobeným jeho 
činnosťou a v plnom rozsahu sa zaväzuje znášať náklady spojené so sankciami 
uloženými v tejto súvislosti orgánmi štátnej správy alebo územnej samosprávy. 

7. Poskytovateľ na seba preberá plnú zodpovednosť vyplývajúcu zo zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako 
pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizovaní dohodnutých prác 
a v plnom rozsahu sa zaväzuje znášať sankcie uložené v tejto súvislosti orgánmi 
štátnej správy, resp. územnej samosprávy. 

8. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú jeho činnosťou čo aj s 
nedbanlivosti na životnom prostredí a v plnom rozsahu sa zaväzuje znášať 
sankcie uložené v tejto súvislosti orgánmi štátnej správy, resp. územnej 
samosprávy. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v zmysle zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej 
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 
predpisov bude vykonávať práce pri zabezpečovaní dodávok dreva aj pre prípad 
potreby v rámci hospodárskej mobilizácie. 

10. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) neťažiť nevyznačené stromy, 
b) uviesť do stabilnej polohy každý vývrat a odstrániť každý zavesený strom, 

najneskôr do konca pracovného dňa, počas ktorého došlo k vývratu či 
zaveseniu stromu, 

c) oznámiť Objednávateľovi ukončenie prác do konca kalendárneho týždňa 
nasledujúceho po ukončení činnosti v JPRL, 

d) zaistiť prejazdnosť ciest a chodníkov v rámci príslušnej JPRL vždy do konca 
pracovného dňa, 

e) zabezpečiť, aby po ukončení pracovnej činnosti na pracovisku boli 
používané lesné cesty a zvážnice prejazdné a chodníky priechodné, 

f) zabezpečiť počas a po ukončení prác základnú úpravu pracovísk a údržbu 
lesnej dopravnej siete s dôrazom na obmedzenie vzniku škôd spôsobených 
vodou, 

g) vykonať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca nasledujúceho 
pracovného týždňa po ukončení prác v JPRL, na svoje náklady úpravu 
približovacích liniek, zvážnic, odvozných ciest vrátane priekop, vodných 
tokov a lesných skladov tak, aby ich stav zodpovedal bežnému opotrebeniu, 

h) na požiadanie preukázať Objednávateľovi potvrdenie o odbornej spôsobilosti 
na výkon činností, ktoré sú predmetom ich zmluvného vzťahu, potvrdenie 
o plnení si odvodových povinností (sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa 
a i.), potvrdenie o splnení si daňových povinností, iné doklady podľa 
požiadaviek Objednávateľa, a to v lehote stanovenej Objednávateľom. 
Doklady musia byť vystavené príslušným štátnym orgánom, 

i) rešpektovať pokyny Objednávateľa a strpieť výkon kontroly Objednávateľom. 
11. Poskytovateľ sa zaväzuje Službu podľa čl. I. ods. 4 týchto VOP v danej JPRL 

poskytnúť v súlade s požiadavkami Objednávateľa špecifikovanými v zadávacom 
protokole. 

12. Poskytovateľ nesmie opustiť pracovisko v zadanej JPRL, resp. prejsť na iné 
pracovisko v inej JPRL bez vedomia a súhlasu lesníka, vedúceho polesia, resp. 
technika manipulácie a expedície.  

13. Na žiadosť Objednávateľa je Poskytovateľ povinný okamžite zastaviť akúkoľvek 
činnosť vykonávanú na základe Zmluvy, resp. okamžite ukončiť neoprávnenú 
činnosť v súlade so žiadosťou Objednávateľa. 

14. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služby zvoliť takú technológiu prác, ktorá 
zodpovedá stavu drevnej hmoty a terénnym podmienkam, pokiaľ si Objednávateľ 
nevyhradil technológiu v zadávacom protokole. Objednávateľ je kedykoľvek 
oprávnený kontrolovať poskytovanie Služby Poskytovateľom. Ak Objednávateľ 
zistí, že Poskytovateľ poskytuje Službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad, riadny spôsob výkonu 
činnosti alebo okamžité ukončenie neoprávnenej činnosti. 

15. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať technológiu prác podľa podmienok špecificky 
dohodnutých v zadávacom protokole a počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na 
lesných porastoch a kultúrach a aby maximálne šetril zostávajúci porast, 
prirodzené zmladenie, lesné cesty, zvážnice a prípadný ostatný majetok 
Objednávateľa, resp. majetok obhospodarovaný Objednávateľom.  

16. Poskytovateľ sa zaväzuje ošetriť ťažbou alebo približovaním poškodené stojace 
stromy do konca pracovného dňa, najneskôr však do 24 hod od vzniku 
poškodenia fungicídnym prípravkom (Pelacol alebo iný schválený prípravok) na 
vlastné náklady. 

17. Poskytovateľ sa zaväzuje používať na mazanie motorových píl biologicky 
odbúrateľné oleje, do strojov používať biologicky odbúrateľné hydraulické 
kvapaliny a mazacie oleje, pokiaľ takéto opatrenie neobmedzuje 
prevádzkyschopnosť stroja. Poskytovateľ zamedzí manipulácií s ropnými 
produktmi do vzdialenosti 25 m od vodných zdrojov a mimo miest na to určených 
a zabezpečí vybavenosť svojich mechanizačných prostriedkov materiálom na 
asanáciu ropných produktov.  

18. V prípade, ak Poskytovateľ zabezpečuje práce prostredníctvom tretích subjektov 
zodpovedá za plnenia podľa Zmluvy a týchto VOP tak, ako keby konal sám. 
Najmä je povinný zabezpečiť predkladanie potvrdení podľa ods. 10 písm. h) tohto 
článku VOP zo strany tretích subjektov a pod. 

 
Čl. IV.  

Povinnosti Objednávateľa 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pracovisko Poskytovateľovi písomným 
dokladom s poučením o špecifických podmienkach odovzdávanej lokality z 
pohľadu bezpečnosti, pracovných podmienok ako aj protipožiarnych opatrení. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Poskytovateľa pred začatím prác a 
odovzdaním pracoviska s technologickými a prírodnými podmienkami, 
pracovnými postupmi, ako aj s inými zvláštnosťami terénu a pracoviska. 
Objednávateľ informuje Poskytovateľa o požiadavkách na ochranu prírody, 
upozorní ho osobitne na chránené územia, výskyt chránených druhov rastlín 
alebo živočíchov, prípadne významné stromy, kulturno-technické pamiatky, dotyk 
s ochrannými pásmami vodných zdrojov, na výskyt produktovodov, líniových 
stavieb a stanoví ďalšie požiadavky spojené s trvalo udržateľným hospodárením 
a podmienkami certifikácie lesov. Oboznámenie a prijatie týchto špecifických 
podmienok si Zmluvné strany vzájomne potvrdia v zadávacom protokole. 
 

Čl. V. 
 Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov zo Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a 
informácie, ktoré môžu mať vplyv na jej riadne plnenie. Poskytovateľ sa zaväzuje, 
že bude s Objednávateľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť poskytovanie Služby podľa Zmluvy, a že mu 
bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre 
poskytnutie Služby. 

2. Poskytovateľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, 
ktoré sa o druhej Zmluvnej strane dozvedia pri plnení predmetu Zmluvy, považujú 
za obchodné tajomstvo, tieto informácie nesprístupnia tretím osobám bez 
písomného súhlasu a nepoužijú ich pre iné účely ako pre plnenie zmluvných 
podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ak by vyššie uvedené skutočnosti 
z akýchkoľvek dôvodov stratili povahu obchodného tajomstva, je potrebné ich 
považovať za know-how, ktoré je možné používať len so súhlasom druhej 
Zmluvnej strany. Záväzok mlčanlivosti trvá počas platnosti Zmluvy, ako aj po jej 
ukončení, a to bez časového obmedzenia.  
 

Čl. VI. 
Sankcie 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi a iným osobám za škodu spôsobenú a 

zavinenú porušovaním povinností pri výkone prác resp. priamo súvisiacu s 
vykonávanými prácami a zaväzuje sa ju uhradiť poškodenému v plnej výške. 
Škody spôsobené Poskytovateľom na prirodzenom zmladení, mladinách, 
porastoch, lesnej dopravnej sieti, budovách, zariadeniach a výrobné nepodarky 
sa zaväzuje Poskytovateľ hradiť v plnej výške na základe protokolu o škode. Pri 
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porušení zásad pri nakladaní s odpadmi resp. znečistení životného prostredia 
činnosťou Poskytovateľa sa sankcia stanoví podľa skutočných nákladov na 
odstránenie vzniknutej škody. 

2. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy, resp. týchto 
VOP, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ibaže 
preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na majetku alebo na zdraví 
osôb, ako aj za ujmu na životnom prostredí, ktorá vznikla jeho protiprávnym 
jednaním, resp. porušením platných právnych predpisov a noriem. 

3. V prípade porušenia povinností uvedených v čl. III. týchto VOP je Poskytovateľ 
povinný uhradiť Objednávateľovi nižšie uvedené zmluvné pokuty. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej Zmluvnej strany na náhradu 
vzniknutej škody. 

4. V prípade poškodenia alebo zničenia existujúceho prirodzeného zmladenia alebo 
umelej výsadby drevín je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR za každých aj začatých 10 m2 poškodeného alebo 
zničeného existujúceho prirodzeného zmladenia alebo umelej výsadby drevín. 

5. Pri porušení zásad riadneho užívania lesnej dopravnej siete je Poskytovateľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 
a) 40,- EUR za poškodenie každého aj začatého 1 m2 asfaltového krytu 

vozovky, 
b) 20,- EUR za poškodenie každého aj začatého 1 m2 zemného 

(neasfaltového) krytu cesty, 
c) 10,- EUR za neodstránené znečistenie každého aj začatého 1 bm priekopy 

a lesného vodného toku, 
d) 500,- EUR  za každý neoprávnene vyťažený strom, 
e) 20,- EUR za každý vývrat neuvedený do stabilnej polohy, 
f) 50,- EUR za každý jednotlivý zavesený strom, ktorý nebol odstránený do 

konca pracovného dňa. 
6. V prípade, že je Poskytovateľ v omeškaní so plnením svojej povinnosti 

vyplývajúcej zo Zmluvy, resp. týchto VOP, je Objednávateľ oprávnený túto 
povinnosť splniť sám alebo zaistiť splnenie tejto povinnosti prostredníctvom ním 
zvolenej tretej osoby, a to za podmienok obvyklých v danom mieste a čase. 
Všetky náklady Objednávateľa spojené s týmto postupom sa zaväzuje uhradiť 
Poskytovateľ.  

 
Čl. VII.  

Vyššia moc 
 

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie povinností 
vyplývajúcich zo Zmluvy, resp. týchto VOP, ak k porušeniu došlo z objektívnych, 
nepredvídateľných dôvodov vyššej moci (havária, živelná pohroma, kalamitná 
situácia v lesoch, vojna, mobilizácia, nepokoje, štrajk, obmedzenie hospodárenia 
v dôsledku ochrany prírody alebo v dôsledku právoplatného rozhodnutia štátneho 
orgánu.) Úprava vzájomných práv a povinností v prípade uplatnenia vyššej moci 
bude predmetom osobitnej dohody. 

 
Čl. VIII. 

Zánik zmluvy 
     
1. K zániku Zmluvy môže dôjsť na základe obojstrannej písomnej dohody 

Zmluvných strán, resp. odstúpením od Zmluvy z dôvodov výlučne uvedených 
v týchto VOP. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch: 
a) ak Poskytovateľ porušil povinnosti uvedené v čl. III. a čl. V. týchto VOP, 
b) ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy alebo plnením 

inej právnej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, resp. týchto VOP, 
c) v prípade objektívnych, nepredvídateľných dôvodov vyššej moci, 
d) ak došlo k podstatnému porušeniu Zmluvy, resp. týchto VOP zo strany 

Poskytovateľa (napr. porušenie technologickej disciplíny, vykonanie prác, 
ktoré neboli zadané, poškodenie lesa a lesného pôdneho fondu, alebo ciest 
a objektov, pri ktorom vznikla Objednávateľovi škoda, nedodržanie 
dohodnutých termínov vykonania prác Poskytovateľom), 

e) nedodržanie určených postupov manipulácie, zatrieďovania, triedenia 
a uskladňovania dreva, ako aj nedodržanie termínov manipulácie určených 
TME  

f) ak bol vyhlásený konkurz na majetok Poskytovateľa,   
g) ak Poskytovateľ vstúpi do likvidácie, 
h) v prípade skončenia platnosti príslušného dokladu na obsluhu strojov 

a zariadení Poskytovateľom, pokiaľ Poskytovateľ nepredloží v lehote 
stanovenej Objednávateľom doklad, že tieto podmienky sú splnené, 

i) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy, resp. týchto VOP 
Poskytovateľom, pokiaľ Poskytovateľ porušenie povinnosti alebo omeškanie 
s jej splnením napriek písomnej výzve Objednávateľa neodstránil ani 
v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom, pričom za 
primeranú lehotu sa považuje lehota 14 dní. 

j) v prípade, že Poskytovateľ je s odkazom na ustanovenie § 69 ods. 15 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, vedený Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody 
na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona 
o dani z pridanej hodnoty. 
 

4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 
Zmluvnej strane. 

 
Čl. IX. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne 
významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie 
povinností určených Zmluvou, resp. týmito VOP, ako aj pre realizáciu predmetu 
Zmluvy. 

2. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť 
podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, resp. 
v týchto VOP, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu 
druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú 
pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy. 

3. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia 
podľa alebo v súvislosti so Zmluvou (ďalej len ,,oznámenie“) musí byť vyhotovená 
písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho 
poštového doručovateľa, alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných 
strán uvedené v záhlaví Zmluvy alebo preukázateľne oznámené druhej Zmluvnej 
strane po uzatvorení Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 
považuje: 
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň 

prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. 
Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj 
okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu 
,,adresát neznámy“, ,,zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, ,,adresát 
nezastihnutý“, ,,adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu, 

b)  ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej 
Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní 
e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou, 

c)  ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou 
Zmluvnou stranou, 

d)  ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom 
faxovým zariadením odosielajúcej Zmluvnej strany o úspešnom prenose 
faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane. 

4. Poskytovateľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní 
odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si 
Poskytovateľ povinnosť podľa tohto odseku VOP nesplní, alebo sa dostane do 
omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie, 
Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom 
oznámenia odosielaného Objednávateľom a za to, že nastali účinky náhradného 
doručenia podľa týchto VOP. 

5. Tieto VOP vydáva Objednávateľ v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník s účinnosťou odo dňa 2.1.2019. Objednávateľ 
je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP,  predovšetkým v súvislosti so 
zmenou legislatívy, vnútropodnikových dôvodov alebo v dôsledku zmien v 
trhovom prostredí. Objednávateľ oznámi predmetnú zmenu Poskytovateľovi, ktorý 
má 30 dní na to aby v prípade nesúhlasu so touto zmenou od Zmluvy odstúpil. Ak 
sa tak nestane uplynutím 30 dní od oznámenia sa má za to, že Poskytovateľ so 
zmenou súhlasil.  
 
Účinné od  2.1.2019 

 
  Mestské lesy Košice a.s. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyhlásenie Poskytovateľa: 
Všeobecné obchodné podmienky som si prečítal, porozumel im a na znak súhlasu s  
obsahom ich podpísal. 
 
Obchodné meno:................................................. 
  
IČO:................................................. 
 
Dátum: __.__.____                               ............................................................ 
                                podpis                                                                                    


