
ÚEZ č. 63/2017 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 
 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava–Nové Mesto 
sídlo:    Junácka 1, 832 90 Bratislava 
zastúpená:   Mgr. Rudolf Kusý – starosta  
IČO:    00603317 
DIČ:    2020887385 
bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 
účet číslo (IBAN):  SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
oprávnený rokovať vo 
veciach technických:  Mgr. Adriana Kmeťková, telefón: 02/49 253 221 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 
 
1.2. Zhotoviteľ: Ing. Dušan Považan 

sídlo: Slobody 305/39, 03 901 Turčianske Teplice    
 
DIČ:                               1079957615   
bankové spojenie:    
účet číslo (IBAN):  
zapísaný v:  Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 

Ministerstva spravodlivosti SR, Oddiel znalci, časť: 
fyzické osoby, evidenčné číslo: 915 172 

telefón:                                    0907 552 986    
 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je vypracovanie 

dendrologických a fytopatologických posudkov drevín na území mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „posudok, resp. predmet zmluvy“), na základe 
jednotlivých písomných objednávok objednávateľa. 

 
2.2. Rozsah každého jednotlivého posudku bude pozostávať z týchto častí: 

 
A:  dendrologická časť posudku 

- inventarizácia drevín na vybraných územiach, ktorá bude obsahovať najmä 
údaje o určení rodu, druhu, príp. varianty drevín, sadovníckej hodnote, 
výške stromu, obvode kmeňa stromu vo výške 130 cm nad zemou, pri kre 
údaje o výške, rozlohe v m2  

 
             B:  fytopatologická časť posudku 
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- diagnostika súčasného kondičného a zdravotného stavu drevín 
zdokumentovaná fotografiami (určenie stupňa poškodenia, predpokladanej 
životnosti, biomechanickej stability, stavu bezpečnosti, vrátane návrhu 
opatrení na ozdravenie drevín, zaistenie prevádzkovej bezpečnosti 
a stability, resp. v odôvodnených prípadoch odporučenie na výrub) 

 
C:  zakreslenie vyhodnocovaných drevín do situačnej mapy 
 
D:  v prípade osobitnej písomnej požiadavky objednávateľa bude súčasťou 

posudku aj digitálne zameranie drevín vo formáte PDF, DWG na nosičoch CD  
 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť so všetkou odbornou spôsobilosťou, v lehotách dohodnutých 
v jednotlivých písomných objednávkach vyhotovených objednávateľom, v súlade so 
všetkými príslušnými právnymi a technickými normami a podmienkami tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 3. ČAS PLNENIA 
 
3.1. Termín plnenia predmetu tejto zmluvy podľa Čl. 2 ja nasledovný: 
 

3.1.1. Rozsah jednotlivých posudkov a jednotlivé termíny plnení budú stanovené v 
jednotlivých písomných objednávkach vyhotovených objednávateľom. 

3.1.2. V havarijných prípadoch je nutná obhliadka do 24 hodín od oznámenia 
objednávateľom telefonicky alebo mailom. 

 
3.2. Kontaktnými osobami sú:       
      

(za objednávateľa):  Mgr. Adriana Kmeťková 
telefón: 02/49 253 221 
e – mail: zp.kmetkova@banm.sk 

 
  (za zhotoviteľa):  Ing. Dušan Považan 

telefón: 0907 552 986 
e- mail: dusan.povazan@centrum.sk  

 
 

Čl. 4. CENA  
 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Zb. o cenách a jeho 

vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Zb., že cena za realizáciu predmetu tejto zmluvy, na 
základe jednotlivých písomných objednávok, je maximálna. 

 
4.2. Jednotková cena predmetu zmluvy je dohodnutá medzi zmluvnými stranami 

nasledovne: 
 
4.2.1. za 1 ks posudzovanej dreviny bez ohľadu na obvod kmeňa, vrátane 

dopravy, obhliadky a vyhotovenia samotného posudku so situačnou 
mapou:  5,- € (slovom päť eur) 
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4.2.2. za 1ks digitálneho zamerania posudzovanej dreviny vo formáte PDF,       
DWG na nosičoch CD v prípade požiadavky objednávateľa uvedenej 
v jednotlivých objednávkach: 3,- € (slovom tri eurá). 

                 
4.3. Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa, vrátane dopravy na zhotovenie predmetu 

zmluvy a je pevnou sumou, platnou až do ukončenia platnosti tejto zmluvy. 
 
4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané jednotlivé čiastkové predmety 

plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom, na základe osobitných písomných objednávok 
objednávateľa, prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 

 
4.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ vyhlasujú, že nie sú platcami DPH. 
 
 

Čl. 5. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy, na základe jednotlivých čiastkových 
objednávok objednávateľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po splnení predmetu 
tejto zmluvy na základe jednotlivých čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom . 

 
5.2. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať tieto údaje: 

• plné označenie zhotoviteľa a objednávateľa. ich sídlo a adresu, IČO (DIČ); 
• predmet diela, číslo zmluvy, číslo jednotlivej objednávky a číslo faktúry; 
• deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia; 
• označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu, v prospech ktorého je 

potrebné úhradu realizovať; 
• odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby; 
• právnu formu, označenie príslušného registra a číslo zápisu 
• súpis vykonaných úkonov podľa Čl. 4. bod 4.2. 

 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 
 
5.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že faktúra nebude mať náležitosti 

riadneho daňového dokladu, resp. nebude obsahovať údaje v zmysle bodu 5.2. tohto 
článku zmluvy vrátiť takto dotknutú faktúru zhotoviteľovi k prepracovaniu, pričom 
nová lehota splatnosti opätovne začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

 
5.5. Za objednávateľa preberá predmet zmluvy (jednotlivé čiastkové plnenia) Mgr. Adriana 

Kmeťková, odborná referentka na úseku životného prostredia, zamestnankyňa odd. 
ŽPaÚP Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, telef. č.: 02/49 253 221. 

 
 

Čl. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v čase odovzdania jednotlivých 

posudkov objednávateľovi. 
 
6.2. V prípade, že posudky v časti fytopatológie, nebudú vyhotovené so všetkou odbornou 

spôsobilosťou, je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezodplatne vyhotoviť nový 



ÚEZ č. 63/2017 

posudok, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie zo 
strany objednávateľa.  

 
6.3. V prípade, že zhotoviteľ vady, ktoré voči posudkom vznesie objednávateľ, neodstráni, 

je objednávateľ oprávnený požiadať o vyhotovenie kontrolného posudku v časti 
fytopatológie.   

 
6.4. V prípade, že kontrolný posudok v zmysle bodu 6.3. potvrdí vytýkané vady 

objednávateľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetky výdavky 
spojené s vyhotovením kontrolného posudku. Ustanovenie Čl. 7 bod 7.1. týmto nie je 
dotknuté.                
 

6.5. V prípade, existencie vady posudkov v časti dendrologickej, je zhotoviteľ povinný 
vyhotoviť bezodkladne nový posudok v lehote najneskôr do 15 dní od doručenia 
písomnej reklamácie vady objednávateľom. Ustanovenie Čl. 7. bod 7.1. týmto nie je 
dotknuté.    

  
6.6. Objednávateľ sa zaväzuje jednotlivé posudky vypracované zhotoviteľom riadne 

a včas, bezodkladne prevziať a v prípade zistenia vád, tieto uplatniť u zhotoviteľa 
formou písomnej reklamácie. 

 
6.7. Pre uplatnenie reklamácie vád posudkov sa zmluvné strany rozhodli použiť e-mailové  

adresy uvedené v Čl. 3. a následne v lehote 3 dní zaslať uplatnenie vád aj formou 
doporučenej poštovej zásielky na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. 

 
6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa predmetu zmluvy 

a nesie všetku zodpovednosť za všetky prípadné škody, plynúce z neodborne 
spracovaných jednotlivých posudkov. 

 
6.9. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným 

plnením svojich povinností vyplývajúcich z predmetu zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ. 
 

 
Čl. 7. SANKCIE 

 
7.1. Zhotoviteľ za nedodržanie termínov plnenia podľa Čl. 3. tejto zmluvy a jednotlivých 

písomných objednávok, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
denne za každý deň omeškania diela. 
 

7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr má zhotoviteľ právo požadovať od 
objednávateľa úrok z omeškania v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
 

Čl. 8. OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
8.1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú 

výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 
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8.2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky písomnosti budú zasielané na adresy 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
 
8.3. Táto zmluva je uzatvorená na základe verejného obstarávania objednávateľa č. 

HOMJ/2938/2017.  
 
8.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti                     

do 31.12.2018, resp. do vyčerpania sumy uvedenej vo verejnom obstarávaní, t.j. 
8.000,- €, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 
8.5. Zmluvu je možné predčasne ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom 
výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede; 

b) kedykoľvek dohodou zmluvných strán. 
 
8.6. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými očíslovanými dodatkami, 

potvrdenými a odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami. 
 
8.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §5a zákona             
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a 
Občianskeho zákonníka. 

 
8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý so silou 

originálu, pričom zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a objednávateľ štyri rovnopisy 
zmluvy. 

 
8.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité 

a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak 
nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom 
svojich oprávnených zástupcov podpísali. 

 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 31.03.2017  V Turčianskych Tepliciach, dňa 24.03.2017 
 
 
 
 
 
___________________________  _________________________ 

                  Mgr. Rudolf Kusý, v. r.        Ing. Dušan Považan, v. r. 
                 starosta  


