
                 

 
Zmluva o poskytovaní služieb č.      /2020 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Zhotoviteľ:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný:  

Kontaktná osoba:  

Bankové spojenie:  

IBAN: 

  

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

2. Objednávateľ Mestská časť Bratislava–Rača, 

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Drotován - starosta 

IČO: 00 304 557 

DPH: 2020879212 

IČ DPH: nie je platca DPH 

Kontaktná osoba:                    Ing. arch. Zuzana Mosná, zuzana.mosna@raca.sk                       

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava 

IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

(spoločne aj „zmluvné strany“) 

 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Podkladom pre uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) je víťazný návrh 

zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie 

služby postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou.  

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa služby podľa čl. II tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané služby prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu 

podľa čl. VI tejto zmluvy. 
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II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, vykonať pre objednávateľa odborné služby na 

drevinách verejnej zelene podľa podmienok stanovených touto zmluvou (ďalej len „služby“ 

alebo „dielo“), a to: 

a) Ošetrovanie stromovej vegetácie v intraviláne mestskej časti na plochách verejnej zelene 

a v zariadeniach mestskej časti (DJ, MŠ, ZŠ), určených kontaktnou osobou objednávateľa, 

rezom, ktorého  cieľom je formovanie drevín (výchovný rez), zabezpečenie prevádzkovej 

bezpečnosti stromov vhodným rezom (bezpečnostný, tvarovací, redukčný rez), 

zabezpečenie podjazdnej resp. podchodnej výšky a zabezpečenie viditeľnosti dopravného 

značenia, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín 

(zdravotný a udržiavací rez).  

b) Výrub poškodených,  nebezpečných a chorých drevín. Výrubom sa rozumie samotný výrub 

drevín s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa. 

c) Vyčistenie okolia od drevných zvyškov a umiestnenie odpadu na jedno miesto v každej 

lokalite výkonu prác, bez odvozu a zhodnocovania odpadu vzniknutého v rámci plnenia 

predmetu zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí riadne a včasné splnenie objednaných služieb podľa tejto 

zmluvy. 

III. 

Vykonanie služieb 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na svoje vlastné nebezpečenstvo 

(zodpovednosť) vykonať objednané služby v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia prác 

do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky objednávateľa zhotoviteľovi s termínom 

ukončenia prác do 30 pracovných dní odo dňa začatia prác. Termín začatia služby zhotoviteľ 

oznámi kontaktnej osobe objednávateľa (uvedenej v záhlaví tejto zmluvy) písomne alebo e-

mailom min. 2 pracovné dni vopred. Odpoveď na oznámenie e-mailom musí byť potvrdená 

objednávateľom e-mailom. 

Zmluvné strany sa dohodli, že pred vystavením objednávky  na základe výzvy objednávateľa po  

vzájomnej dohode môžu zmluvné strany (po predchádzajúcej výzve) spoločne vykonať 

posúdenie stavu drevín v teréne v lokalitách navrhnutých objednávateľom. 

2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (napr. silný vietor, nepretržitý dážď) sa 

termíny plnenia uvedené v bode 1 tohto článku predlžujú o danú dobu. O uvedenom dôvode 

predĺženia je zhotoviteľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa e-mailom v súlade 

s bodom 1 tohto článku. 

3. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami správnych orgánov, touto zmluvou  

a požiadavkami objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ je povinný vykonať služby odborne v súlade s ustanoveniami zákona  

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, STN 83 7010 Ochrana 

prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a podľa Arboristického 

štandardu „Rez stromov“. 

5. Úkony potrebné k poskytnutiu plnenia (služy podľa tejto zmluvy) sú predmetom činnosti 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k vykonaniu objednaných prác potrebné. 

6. Zhotoviteľ musí zaručiť realizáciu diela stromolezeckou technikou na 75% – 80% stromoch 

verejnej zelene, vzhľadom na nedostupnosť drevín z komunikácií (obstarávateľ nepovoľuje 

vjazd vysokozdvižnej plošiny na parkové plochy verejnej zelene). 
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7. Pri vykonávaní služieb postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. Prioritu prác 

a ich rozsah určuje kontaktná osoba objednávateľa. Po skončení prác za daný deň je zhotoviteľ 

povinný kontaktovať kontaktnú osobu objednávateľa s  cieľom protokolárneho odovzdania 

vykonaných prác. 

8. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný nepoškodiť vybavenie detských ihrísk vrátane 

bezpečnostných povrchov, mestský mobiliár, verejnú zeleň a ostatné zariadenia, ktoré sú 

súčasťou verejných priestranstiev, ako aj majetok a zdravie obyvateľov a návštevníkov Mestskej 

časti Bratislava–Rača. 

9. Zhotoviteľ v priestore vykonávania svojej činnosti je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej 

dopravy a bezpečnosť chodcov na chodníkoch bezprostredne súvisiach s miestom výkonu prác 

(služby). 

10. Zhotoviteľ je povinný rezmi zabezpečiť bezpečnosť prechodu chodcov (podchodnej výšky) na 

daných chodníkoch a po ukončení zásahov prebrať zodpovednosť za bezpečnosť drevín nad 

predmetnými chodníkmi dva roky.  

11. Certifikovaný arborista zhotoviteľa zodpovedá za vykonanú prácu a je osobne prítomný pri 

výkone prác. 

12. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti (bod 8 tohto článku) je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne upovedomiť objednávateľa a odstrániť poškodenie na vlastné náklady v zmysle 

požiadaviek a usmernení objednávateľa do 5 dní odo dňa nahlásenia vzniknutého poškodenia. 

V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikla. 

13. Na plochách, kde v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k poškodeniu trávnatých plôch, obnoví 

zhotoviteľ trávnaté plochy tak, že na miestych, kde to bude potrebné vyrovná terén, pred 

výsevom rozruší vrchnú časť pôdneho profilu, oseje plochy „parkovou trávnou zmesou“ a po 

prvom pokosení trávnaté plochy písomne odovzdá do starostlivosti objednávateľa. 

14. O prevzatí riadne dokončených služieb vrátane ucelených častí diela, musí byť spísaný 

odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu 

oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania služieb. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za porušenie 

alebo zanedbanie povinností svojich pracovníkov pri realizácii služby. 

16. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pred začatím výkonu služieb údaje a referencie 

svojho prípadného subdodávateľa na vykonanie čiastkových služieb z predmetu zmluvy 

a predložiť na predbežné schválenie všetky zmluvy (objednávky) uzatvorené na plnenie 

predmetu tejto zmluvy so subdodávateľmi. Objednávateľ si vyhradzuje v odôvodnených 

prípadoch právo zákazu zadania služieb konkrétnemu subdodávateľovi. Nerešpektovanie tohto 

zákazu, resp. neinformovanie o subdodávateľovi, je podstatným porušením tejto zmluvy. 

17. Zhotoviteľ nesmie služby ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá 

objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za porušenie alebo 

zanedbanie povinnosti svojich subdodáteľov pri realizácii časti služby. 

18. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na predmete zmluvy spôsobené 

a) predchádzajúcimi zásahmi alebo neodbornými zásahmi tretími osobami často neurčenými, 

b) ďaľším poškodením drevín škodcami (hmyzom), alebo napadnutím ďalšími chorobami, 

c) zásahom vyššej moci, 

d) živelnými pohromami, 

e) vandalizmom. 

19. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zabezpečenia okolia pracoviska zodpovedá 

zhotoviteľ. 

20. Zhotoviteľ nie je oprávnený postupovať práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu ako aj 

svoje pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa. 
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21. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykoná služby vadne, má právo požadovať bezplatné 

odstránenie zistených nedostatkov. 

IV. 

Povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené služby prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

V. 

Povinnosti zhotoviteľa  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná objednané práce podľa tejto zmluvy a v rozsahu záväznej 

objednávky vypracovanej objednávateľom. 

VI. 

Cena služieb 

1. Cena  za vykonanie služieb  uvedených v čl. II je stanovená na .................. euro bez DPH /za 

hodinu na základe cenovej ponuky k zákazke (dielu) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých záknov k predmetu zákazky 

„Ošetrovanie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni rezom (výchovným, zdravotným 

a redukčným) v k.ú. mestskej časti Bratislava-Rača horolezeckou technikou a výrub 

drevín v zeleni v správe miestneho úradu MČ Bratislava–Rača“.  

2. Po dobu platnosti tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený kontrolovať v rámci každej  

objednávky rozsah realizovaných prác (služby). 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie objednaných služieb  

na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 

faktúru do 7 dní po protokolárnom odovzdaní ucelenej časti diela, t.j. súpisu vykonaných prác 

potvrdený oboma zmluvnými stranami, so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený 

v ...................................................., IBAN:....................................................... 

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. zákona o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5. Príloha faktúry musí navyše obsahovať: 

a) odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom, 

b) rovnopis objednávky objednávateľa podľa  čl. III bodu 1 tejto zmluvy. 

 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

7. V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k poškodeniu majektu uvedeného v čl. III 

bod 8 tejto zmluvy a trávnatých plôch (čl. III bod 13tejto zmluvy), je objednávateľ oprávnený 

požadovať splnenie povinností uvedených v čl. III bod 12 a 13 tejto zmluvy  a zároveň zadržať 

časť fakturovanej čiastky a to vo výške 10 % z celkovej fakturovanej ceny. 

8. V prípade splnenia si povinností zhotoviteľom uvedených v čl. III bod 12 a 13 tejto zmluvy, sa 

objednávateľ zaväzuje uhradiť vyššie uvedenú zadržanú sumu najneskôr do 7 dní po písomnom 

odovzdaní trávnatých plôch a opráv majektu. 
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VII. 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ v priestore vykonávania svojej činnosti (služby)  je povinný zabezpečiť bezpečnosť 

cestnej dopravy. Všetky práce na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po 

vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správcom. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu prerokúvať všetky 

otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh výkonu objednaných služieb. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 

podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich 

údajov, spresnení dokladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie v nevyhnutne potrebnom 

rozsahu na základe písomnej žiadosti. 

 

VIII. 

Sankcie 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie služby zhotoviteľom (čl. III bod 1 resp. bod 2 tejto zmluvy) je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služby za 

každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade neoprávneného omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie 

služby je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % 

z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

IX.  

Zodpovednosť za vady 

1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonaných služieb. 

2. Oprávneným zamestnancom objednávateľa, ktorý je poverený kontrolou a preberaním služieb je 

referent pre sadové úpravy a zeleň, oddelenia životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-

Rača – Ing. arch. Zuzana Mosná. 

X. 

Trvanie zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020 alebo do vyčerpania finančných 

prostriedkov objednávateľa. 

2. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 - § 351  Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek  

zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4.       Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú: 

a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania služby podľa platných noriem  

a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, 

b) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby subdodávateľom, 

vstúpi do likvidácie, bude na neho vyhlásený konkurz, alebo začaté reštrukturalizačné 

konanie, 

c) ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie 

služby, 

d) omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady 

súvisiace s poskytnutím služby, vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy, ak ich 

hodnoverným spôsobom preukázal. 
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V ...................dňa:................ V Bratislave dňa:................... 

6. Odstúpenie od zmluvy musí  byť oznámené písomne. Odstúpenie je účinné doručením 

odstúpenia opačnej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený  dôvod, pre ktorý zmluvná 

strana od zmluvy odstupuje. 

7.   Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

XI. 

Doručovanie 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou 

sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo 

osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, 

v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo 

v ktorý márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, 

doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej 

strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.   

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené 

v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú 

adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek 

zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová 

adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností. 

 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v 

súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka a príslušných platných právnych predpisov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia. 

5. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, teda tak, aby v 

budúcnosti nevznikli žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom vyjadriť, zmluvu si 

prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

      

     

Zhotoviteľ       Objednávateľ 

 

 

 

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

                Mgr Michal Drotován 

                                                                                            starosta mestskej časti 


