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M A N D Á T N A       Z M L U V A 
č. KVA-613/148/2022-613/2022 

uzavretá podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 
 

Článok I. 
Zmluvné strany: 

 

Mandant :    

Obec Kvakovce 
So sídlom: Domašská č. 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa 
Zastúpená:  
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce 
Ing. Katarína KARPJAKOVÁ – zástupkyňa starostu obce 
IČO: 00332518 
Bankové spojenie: č.ú.  SK80 7500 0000 0040 2992 0642 
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
Telefón: 0918513324 
 

Mandatár:   

Ing. Peter Bodor,  

Juskova Voľa 44,  

09412, 

IČO:34977139 

DIČ:1020017746  

Bankové spojenie:    

SK40 0900 0000 0005 6004 6142 

Telefón: 0905 460 667 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. OLH sa touto zmluvou zaväzuje, že pre obhospodarovateľa lesa bude vykonávať činnosť 

odborného lesného hospodára v zmysle § 47 a 48 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch 

v platnom znení (ďalej len zákon) 

2.  

3. Činnosť odborného lesného hospodára bude OLH vykonávať na základe osvedčenia č. 

 

633/2016-PO   zo dňa 7.7.2016 

 

4. Činnosť OLH bude vykonávať  na výmere 62,24 ha na LHC SEDLISKÁ LC LESY NA 

LHC SEDLISKÁ, obhospodarovateľ lesa Obec Kvakovce. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. OLH sa zaväzuje: 

 

Všetkými dostupnými právnymi prostriedkami vykonávať činnosť a plniť povinnosti v súlade 

s § 47 zákona, s právnymi predpismi a LHP. 
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2. Obhospodarovateľ lesa sa zaväzuje:  

1. Poskytovať OLH náležitú súčinnosť a informovať ho o všetkých rozhodných 

skutočnostiach, ktoré môžu mať význam pre činnosť OLH. V opačnom prípade OLH 

nezodpovedá  za škody spôsobené obhospodarovateľovi neoznámením rozhodujúcich 

skutočností, neoprávneným zásahom do lesných pozemkov a neposkytnutím súčinnosti pri 

výkone OLH. 

 

2. Najneskôr do 3 dní odovzdať OLH všetky písomnosti a doklady, súvisiace s výkonom 

činnosti OLH (LHP, LHE a pod.) 

 

3. Platiť OLH dohodnutú odmenu včas. 

 

Článok IV. 

Odmena 
 

1. Za činnosť OLH bude obhospodarovateľ lesa platiť OLH odplatu 1,00 eur/ha/mesiac. 

Cena je uvedená bez DPH. Fakturačné obdobie je kalendárny štvrťrok. 

 

2. Obhospodarovateľ lesa uhradí OLH, prípadne zabezpečí farbu na vyznačenie ťažieb v 

lesných porastoch. Ostatné priame náklady (napr.cestovné, stravné, poštovné a pod.) sú 

zahrnuté v cene podľa ods.1. Na náklady, ktoré súvisia so záväzkom len nepriamo, musí 

mať predchadzajúci súhlas obhospodarovateľa.  

 

Článok V. 

Doba platnosti zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že OLH bude vykonávať činnosť OLH s účinnosťou od 1.3.2022 

na dobu neurčitú.  

 

Článok VI. 

Zánik zmluvy 
 

Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou s mesačnou lehotou, ktorá 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je platná od 1.3.2022 

 

2. Všetky zmeny a doplnky zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej 

dohode.  

 

3. Zmluva sa vyhotovuje v  2  exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.  

 

4. Ostatné skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou , primerane sa riadia ust.§ 566 

a násl. Obch. zákonníka, zákona o lesoch a vyhl. č.451/206 Z.z.  
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V Juskovej Voli dňa 28.2.2022 

 

 

 

 

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

        Obhospodarovateľ lesa                                                      Odborný lesný hospodár 

 

Mandant:                                                                        Mandatár: 


