Zmluva o poskytovaní služieb
č. ÚEZ....../2022
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení (ďalej „zmluva“)
Objednávateľ
názov:
Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:
00 603 317
DIČ:
2020887385
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:
IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007
kontaktná osoba :
Ing. Dana Pořízková, e-mail dana.porizkova@banm.sk
(ďalej aj „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný :
Zastúpený :
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
kontaktná osoba :
......, email....
(ďalej len “ Poskytovateľ“)
(spoločne objednávateľ a Poskytovateľ ako „zmluvné strany“)
Preambula
Táto zmluva bola uzavretá ako výsledok prijatia víťaznej ponuky poskytovateľa, ktorý predložil
vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postupom podľa § 117 tohto zákona
(zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou).

1.
2.

1.

Článok I
Úvodné ustanovenia
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa služby podľa
čl. II tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané služby prevziať a zaplatiť poskytovateľovi
dojednanú cenu podľa čl. VI tejto zmluvy.
Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa, vykonať pre Objednávateľa
odborné služby na drevinách vyhradenej zelene podľa podmienok stanovených touto
zmluvou (ďalej len „služby“), a to:

2.

1.

a)

bezodkladný výrub drevín v areáloch zariadení mestskej časti – detské jasle,
materské školy, základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť
Bratislava – Nové Mesto, ktoré boli určené kontaktnou osobou Objednávateľa
podľa Prílohy č.1. Výrubom sa rozumie samotný výrub drevín s rozrezaním a
odstránením konárov a kmeňa.

b)

bezodkladné orezanie drevín v areáloch zariadení mestskej časti – detské jasle,
materské školy, základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť
Bratislava – Nové Mesto, ktoré boli určené kontaktnou osobou Objednávateľa,
rezom, ktorého cieľom je zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov
vhodným rezom (bezpečnostný rez) podľa Prílohy č.2.

c)

Odvoz a zhodnocovanie vzniknutého odpadu v rámci plnenia predmetu tejto
zmluvy oprávnenou osobu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí riadne a včasné splnenie objednaných služieb
podľa tejto zmluvy.
Článok III
Poskytovanie služieb
Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na svoje vlastné
nebezpečenstvo (zodpovednosť) vykonať objednané služby v zmysle článku II tejto
zmluvy s termínom začatia prác do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky
objednávateľa Poskytovateľovi s termínom vykonania služby do 30 pracovných dní odo
dňa začatia vykonávania služby. Termín začatia vykonávania služby Poskytovateľ
oznámi kontaktnej osobe objednávateľa (uvedenej v záhlaví tejto zmluvy) písomne
alebo e- mailom min. 7 pracovných dní pred začatím vykonávania služby v areáli
detských jaslí, materskej školy, alebo základnej školy, pričom objednávateľ zabezpečí
oznámenie tejto skutočnosti riaditeľom týchto zariadení mestskej časti. 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 Poskytovateľ povinný bezodkladne informovať objednávateľa emailom v súlade s bodom 1 tohto článku zmluvy.

3.

Pri plnení predmetu zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, rozhodnutiami správnych orgánov, touto zmluvou a
požiadavkami Objednávateľa.

4.

Poskytovateľ 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.
170/2021 Z.z., 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 (služby podľa tejto zmluvy) sú predmetom
činnosti Poskytovateľa. Poskytovateľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu objednaných prác potrebné.

6.

Pri vykonávaní služieb postupuje Poskytovateľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
Prioritu prác a ich rozsah určuje kontaktná osoba objednávateľa. Po skončení prác
v rámci areálu detských jaslí, materských škôl, základných škôl, ktorých zriaďovateľom
je mestská časť Bratislava – Nové Mesto je Poskytovateľ povinný kontaktovať
kontaktnú osobu Objednávateľa s cieľom protokolárneho odovzdania vykonaných prác.

7.

Pri plnení predmetu zmluvy je Poskytovateľ povinný nepoškodiť vybavenie detských
ihrísk vrátane bezpečnostných povrchov, mestský mobiliár, a ostatné zariadenia, ktoré
sú súčasťou areálov detských jasiel, materských škôl a základných škôl, ako aj majetok
a zdravie obyvateľov a návštevníkov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

8.

Certifikovaný arborista Poskytovateľa zodpovedá za vykonanú prácu a je osobne
prítomný pri výkone prác.

9.

V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti (bod 7 tohto článku) je Poskytovateľ
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 Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá
týmto vznikla.

10.

Na plochách, kde v dôsledku činnosti Poskytovateľa došlo k poškodeniu trávnatých
plôch, obnoví Poskytovateľ trávnaté plochy tak, že na miestach, 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.

11.

O prevzatí riadne dokončených služieb vrátane ucelených častí diela, musí byť spísaný
odovzdávací protokol podpísaný Objednávateľom a Poskytovateľom. Deň podpisu
protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania služieb.

12.

Poskytovateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za
porušenie alebo zanedbanie povinností svojich pracovníkov pri realizácii služby.

13.

Poskytovateľ 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.

14.

Poskytovateľ nesmie služby ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Poskytovateľ
zodpovedá objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a

za porušenie alebo zanedbanie povinnosti svojich subdodávateľov pri realizácii časti
služby.
15.

Poskytovateľ nezodpovedá za škody na predmete zmluvy spôsobené
a)
predchádzajúcimi zásahmi alebo neodbornými zásahmi tretími osobami často
neurčenými,
b)
ďalším poškodením drevín škodcami (hmyzom), alebo napadnutím ďalšími
chorobami,
c)
zásahom vyššej moci,
d)
živelnými pohromami,
e)
vandalizmom.

16.

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

17.

Poskytovateľ nie je oprávnený postupovať práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu
osobu ako aj svoje pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa.
Ak Objednávateľ zisti, že Poskytovateľ vykoná služby vadne, má právo požadovať
bezplatné odstránenie zistených nedostatkov.

Článok IV
Povinnosti Objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené služby prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Článok V
Povinnosti Poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykoná objednané práce podľa tejto zmluvy a v rozsahu záväznej
objednávky vypracovanej objednávateľom.

1.

Článok VI
Cena služieb
Cena plnenia predmetu tejto Zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cena plnenia predmetu tejto Zmluvy
je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna, konečná a nemenná, obsahuje
všetky náklady a zisk zhotoviteľ, t. j. v cene sú zahrnuté všetky náklady nevyhnutné
k riadnemu a včasnému zrealizovaniu jednotlivých čiastkových samostatných
objednávok podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č.2 tejto Zmluvy, vrátane zabezpečenia odvozu
a zhodnocovania vzniknutého odpadu. Rovnako tak cena plnenia predmetu tejto
Zmluvy obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien, a to až do doby
ukončenia platnosti tejto zmluvy.
Cena plnenia predmetu tejto Zmluvy je ................................ Eur bez DPH. Jednotkové
ceny sú vyjadrené v Prílohách č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy na základe cenovej ponuky
poskytovateľa v rámci verejného obstarávania.

2.

Objednávateľ neposkytuje zálohové platby.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu plnenia na základe doručených čiastkových
faktúr Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru prvý

nasledujúci pracovný deň po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia čiastkového
plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí čiastkového
plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy je povinný vypracovať vždy Poskytovateľ.
Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť prevzatie čiastkového plnenia
predmetu podľa tejto Zmluvy.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej jednotlivej čiastkovej faktúry
bude 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

5.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu. V prípade, ak
faktúra nebude mať náležitosti riadneho daňového dokladu a/alebo bude vystavená
v rozpore s ustanovením bodu 4. tohto ustanovenia tejto Zmluvy, Objednávateľ si
vyhradzuje právo vrátiť takto dotknutú čiastkovú faktúru Poskytovateľovi
k prepracovaniu, pričom nová lehota splatnosti opätovne začne plynúť dňom doručenia
opravenej faktúry.

6.

Objednávateľ podpisom tejto zmluvy zároveň poveruje zamestnanca Ing. Danu
Pořízkovú, tel. číslo 02/49 253 221, e-mail: dana.porizkova @banm.sk k podpisovaniu
protokolov, ktorými Poskytovateľ odovzdá jednotlivé čiastkové plnenia podľa
predmetu tejto Zmluvy.

7.

V prípade, že v dôsledku činnosti Poskytovateľa došlo k poškodeniu majetku uvedeného
v článku III bod 7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať splnenie
povinností uvedených v článku III bod 9 tejto zmluvy.

1.

Článok VII
Spolupôsobenie zmluvných strán
Poskytovateľ v priestore vykonávania svojej činnosti (služby) - v areáloch detských
jaslí, materských škôl a základných škôl, je povinný zabezpečiť bezpečnosť všetkých
dospelých osôb a detí. Poskytovateľ nesmie vykonávať služby, ak sa v priestore
vykonávania služieb budú nachádzať iné dospelé osoby než osoby Poskytovateľa, alebo
deti, resp. bude hroziť ich zranenie.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že bude s Poskytovateľom bez zbytočného odkladu
prerokúvať všetky otázky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh výkonu
objednaných služieb.

3.

Poskytovateľ 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 Poskytovateľovi
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 Poskytovateľovi
spolupôsobenie v nevyhnutne potrebnom rozsahu na základe písomnej žiadosti.
Článok VIII
Sankcie

1.

V prípade nedodržania termínov plnení určených v jednotlivých objednávkach, je
Poskytovateľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny uvedenej v príslušnej samostatnej objednávke za každý aj začatý deň omeškania.

2.

V prípade, ak Objednávateľ v lehote splatnosti neuhradí príslušnú čiastkovú faktúru, je
povinný Poskytovateľovi uhradiť zákonný úrok z omeškania.
Článok IX
Zodpovednosť za vady
Poskytovateľ je povinný v rámci jednotlivých čiastkových plnení podľa tejto Zmluvy
postupovať vždy s odbornou starostlivosťou.

1.
2.

Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy
súvisiace a/alebo sa viažuce, či už na samotný predmet plnenia podľa tejto Zmluvy
a/alebo Zmluvu samotnú; Poskytovateľ je zároveň povinný dodržiavať príslušné
technické normy a podmienky tejto Zmluvy.

3.

Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa a pokynmi
Objednávateľa.

4.

Výkonom odborného dozoru vo veciach plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy
Objednávateľ poveruje zamestnanca, Ing.Danu Pořízkovú, tel.číslo 02/49 253 221, email: dana.porizkova@banm.sk

5.

Objednávateľ má právo cestou povereného zamestnanca, podľa bodu 4. tohto
ustanovenia tejto Zmluvy, kedykoľvek skontrolovať priebeh vykonávania jednotlivých
čiastkových objednávok a požadovať od Poskytovateľa príslušné vysvetlenia.

6.

Poskytovateľ je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby jednotlivé miesta plnenia
predmetu tejto Zmluvy (špecifikované Objednávateľom v jednotlivých samostatných
objednávkach) udržiaval počas realizácie plnenia/plnení čisté a tiež sa zaväzuje
každodenne po ukončení svojej činnosti na mieste plnenia na vlastné náklady odstrániť
odpad/odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zároveň je Poskytovateľ povinný
počas realizácie prác zabezpečiť bezpečnosť občanov na plochách, na ktorých vykonáva
predmet zmluvy počas celej doby prác, až do dňa protokolárneho odovzdania.
Článok X
Trvanie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2022 odo dňa
jej účinnosti a/alebo do vyčerpania ceny plnenia predmetu tejto Zmluvy uvedenej
v článku III tejto Zmluvy, a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

1.

2.
a)
b)
c)
3.

Zmluvu je možné pred uplynutím jej doby účinnosti ukončiť:
obojstrannou písomnou dohodou zmluvných strán
písomnou výpoveďou bez udania dôvodu
okamžitým odstúpením od Zmluvy v prípade závažného porušenia podmienok tejto
Zmluvy.
Za závažné porušenie podmienok tejto Zmluvy na strane Objednávateľa je považované:

a)
b)
c)

Objednávateľ je v omeškaní s úhradou splatnej čiastkovej faktúry o viac ako 35
kalendárnych dní
Objednávateľ opakovane po sebe mešká s úhradou splatných čiastkových faktúr,
pričom aspoň jedna z dvoch po sebe omeškaných splatných faktúr je v omeškaní
dlhšom ako päť (5) pracovných dní
Objednávateľ neposkytuje Poskytovateľovi požadovanú súčinnosť, pričom bol zo
strany Poskytovateľa na možnosť predčasného dôvodu ukončenia tejto Zmluvy pre
neposkytovanie dostatočnej súčinnosti písomne minimálne dvakrát upozornený
a zároveň vyzvaný k odstráneniu nečinnosti v tejto oblasti.

4.

Za závažné porušenie podmienok tejto Zmluvy na strane Poskytovateľa je považované:
a)
Poskytovateľ je v omeškaní s dodržaním termínu čiastkového plnenia určeného
Objednávateľom v samostatnej čiastkovej objednávke bez závažného dôvodu, ktorý
nespočíva na strane Poskytovateľa o viac ako 35 dní
aa)
v prípade ak, Poskytovateľ preukáže, že nedodržanie termínu určeného
Objednávateľom v čiastkovej samostatnej objednávke, vzniklo na základe
skutočností, ktoré nezavinil a nijako ich nevedel ovplyvniť (existencie vis
maior), Objednávateľ nie je oprávnený k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy
podľa ustanovenia bodu 2. písm. c) tohto ustanovenia tejto Zmluvy.

5.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy
podľa bodu 2 písm. b) tohto ustanovenia tejto Zmluvy, je výpovedná lehota
dvojmesačná a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

6.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade predčasného ukončenia tejto Zmluvy
podľa bodu 2 písm. c) tohto ustanovenia tejto Zmluvy, je okamžité odstúpenie od
Zmluvy voči druhej zmluvnej strane účinné uplynutím tretieho dňa odo dňa doručenia
písomného oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

7.

Predčasným ukončením Zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v bode 2 tohto
ustanovenia tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán voči sebe
navzájom s výnimkou nesplatených splatných faktúr, sankcií, plynutia záruk, nárokov
zmluvných strán z titulu spôsobenej škody vzniknutej v súvislosti s touto Zmluvou
druhou zmluvnou stranou.

8.

Uplatnené sankcie podľa tejto Zmluvy, nie sú kompenzáciou za vzniknutú škodu
a zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane a táto škoda je v priamej
súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, sa zaplatením príslušnej zmluvnej sankcie
nezbavuje zodpovednosti za vzniknutú škodu.
Článok XI
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ obdrží dva
(2) rovnopisy Zmluvy a Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy tejto Zmluvy.

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa
ustanovenia § 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.
3.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výhradne písomnými, obojstranne podpísanými
a očíslovanými dodatkami.

4.

Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodnými adresami pre doručovanie písomnej
korešpondencie sú adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že sa písomná
zásielka vráti ako nedoručená, považuje sa takáto zásielka tretí deň od jej vrátenia za
doručenú.

6.

Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným,
jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného
ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky
potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo
nevykonateľné ustanovenie.

7.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali a že jej obsah im je
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý a že Zmluva je prejavom ich slobodnej
a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom, ani v tiesni a ani za nevýhodných
podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa ...........................

V ........................, dňa ............................

Objednávateľ

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - Výrub drevín
Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - Orez drevín

Poskytovateľ

