
Zm|uvaoposkytovanísluži"ľ.iľ.'ftIä.ľ:i}eniestarostlivostiodreviny

uzatvorená podl'a s 269 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších pľedpisov
(ďalej len,,obchodný zákonník")

1.1

1.2. Poskytovatel':
Sídlo/miesto podnikania:
lČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:

Zoltán Bukovský
F. Kĺáľa 1862/4,927 05 Šaľa
405133ó0
Tatra banka a. s.

sK03 1100 0000 00262206206r
TATRSKBX

čt. I.
Zmluvné strany

objednávatel': Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Tľojice 7,927 15 Šaľa
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach
- Technických: Ing. Gabľiela Braníková, zamestnanec referátu Životného

prostľedia
IČo: 00306185
DIČ: 2021024049
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
IBAN: SK82 0900 0000 0051' 2430 6282
BIC: GIBASKBX
Tel.: 031770 5981-4
E-mail: mesto@sala.sk
(ďalej len,,objednávateľ")

a

Zapisaný v Živnostenskom registri okresného úradu Šaľa pod č:.4O5-75Il
Tel.: 0905 401 839
E-mail: zoltan.bukovsky@gmail.com
(ďalej len,' poskytovateľ")
(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej tiež ako ,,zmluvné strany")

uzavierajú nasledovnú zmluvu o poskytovaní sluŽieb na zabezpečenie starostlivosti o dľeviny
na uzemimesta Šaľa (ďalej len,,zmluva"):

čt. u.
Úvodné ustanovenia

2.l Táto zm|uva sauzatvára ako výsledok veľejného obstarávania v zmysle $ l 17 zákona NR
SR č. 343l2OI5 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v znenineskoľších predpisov (ďalej len,,zákon o veľejnom obstarávaní"). objednávateľ na

obstaranie pľedmetu tejto zmluvy pouŽil postup verejného obstaľávania_zátkazka s nízkou
hodnotou.



čt. nl.
Pľedmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie prác pre objednávateľa na zabezpečenie

starostlivosti o dreviny, kríkové porasty a výruby v meste Šaľa v rozsahu podmienok
dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len ,,predmet zmluvy"). Presná špecifikácia predmetu

zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 - Zoznam poloŽiek poŽadovaných sluŽieb, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2 Pre účely tejto zmluvy sa za sluŽby povaŽujú pľáce nazabezpečení staľostlivosti o dľeviny
a výruby v meste Šaľa, a to v ľozsahu uľčenom v ods. 3'l.

3.3 Konkľétny rozsah a termíny dodania sluŽieb bude poskytovateľ poskytovat' na zák|ade
písomných alebo elektľonických objednávok objednávateľa v denníku prác, ktoľé potvrdí
týždennými harmonogľamami obsahujúcimi druh, pľedpokladaný rozsah a teľmíny sluŽieb

a lokalitu (označením ulíc, veľejného priestranstva alebo inak určito), kde budú sluŽby
vykonávané.

3.4 Kontľolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel' opľávnený vykonávať denne,

pričom o zodpovedajúcom výsledku, ľesp. o pľípadných nedostatkoch bude po vykonaní
kontroly bezodkladne infoľmovať poskytovateľa.

3.5 V prípade, Že poskýnuté sluŽby majú nedostatky, objednávateľ oboznámi o týchto

skutočnostiach poskytovateľa (dispečing poskýovateľa, tel. č:0905401839). Poskýovatel'
je povinný bezodkladne tieto nedostatky odstránit' a ich odstránenie následne oznámiť

objednávateľovi.

3.ó Pre kontľolu a pľeberanie rozsahu a kvality realizovaných sluŽieb poskýovateľom určí
poskytovateľ zodpovedného zástupcu, ktoľého osobu písomne oznámi bezodkladne
objednávateľovi.

3.7 Poskýovatel' sa zavázuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve av
dohodnutomrozsahu podľa odseku 3.l. poskytne sluŽby. Poskýovateľ sa zavázuje
poskytnúť sluŽby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.8 Poskytovateľ potvrdzuje, Že sa vplnom rozsahu oboznámil sľozsahom apovahou
predmefu zmluvy a siťažných podkladov a povaŽuj e ich za spľávne a úplné. Poskýovatel'
vyhlasuje, že disponuje takými prostriedkami a odboľnými znalosťami, ktoré sú
k vykonaniu predmetu zmluvy potľebné.

Čt. ľ.
čas plnenia

4.I Zmluva sauzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy. Koniec plnenia je určený uplynutím doby termínu plnenia zm|uvy alebo

vyčerpaním zmluvne dohodnutej celkovej ceny uvedenej v čl. V. odseku 5.1.



ct. v.
Cena a platobné podmienky

5.l Zm|uvná cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z.

o cenách v zneni neskorších pľedpisov. Táto cena sa povaŽuje za maximá|nu, závázn'Ú,
platnú počas doby trvania zmluvy a sú v nej zahľnuté všetky náklady poskytovateľa
súvisiace s dodaním predmetu zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, PHM, energie'
výkonov mechanizmov, mzdy na pľacovníkov, nákladov vyplývajúcich
z administratívnych a kontľolných činností a náklady za subdodávky a pod.

5.2 Jednotkové ceny sluŽieb sú uvedené v Prílohe č. I ,,Zoznam poloŽiek poŽadovaných
sluŽieb" zmluvy,ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

5.3 Celkovä cena podľa čl. V. je vo ýške 29 980 eur (dvadsaťdeväťtisíc deväťstoosemdesiat
eur). Poskýovateľ nie je platcom DPH

5.4 objedn áv ateľ neposkýne poskýovateľovi Žiaden preddavok.

5.5 Uvedené mnoŽstvá podľa čl. V. odseku 5.l. tejto zmluvy sú pľedpokladané a čiastkové,
pokyny objednávateľa na rea|izáciu jednotlivých dohodnutých plnení vyplyvajúce
z objednávok sa uskutočňujú zo strany objednávateľa na základe zápisu do denníka služieb
a budú vychádzať zo skutočných potrieb a z ťlnančných moŽností mesta. Poskytovateľ
potvrdí uloŽený pokyn svojim podpisom do denníka sluŽieb. Po zrealizovaní a odsúhlasení
riadneho a včasného dohodnutého plnenia objednávateľ uskutočnizápis do denníka služieb
na podklade, ktoľého má poskytovateľ právo vystavit'faktúru.

5.6 Služby sa budú uhrádzať podľa predloŽených faktúr (podľa skutočne poskytnutých sluŽieb
písomne odsúhlasených pracovníkom objednávateľa ), ktoré poskytovateľ doručí vŽdy do
15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a budú splatne 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.

5.7 Faktúra okrem zákonných náleŽitostí daňového dokladu podľa $ 74 ods. l zákona
č.22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov musí obsahovať
zamestnancom objednávateľa písomne odsúhlasený súpis poskytnutých sluŽieb v takom
ľozsahu a podrobnosti, ako je špeciÍikovaná cena. Súčasťou faktúry je denník poskytnutých
sluŽieb.

5.8 V prípade, že Íaktuĺa nebude obsahovať náleŽitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude
vyhotovená obsahovo nespľávne, je objednávateľ oprávnený vrátit'ju poskytovateľovi
v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie
a prepracovanie. V takom prípade sa pľeruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5'9 objednávateľ má právo odmietnuť vykonávanie niektorych prác, resp. ich časti uvedených
v tejto zmluvy alebo periodicity sluŽieb uvedených v harmonograme ajbezudania dôvodu.

5.10 V prípade obmedzenia rozsahu pľedmetu zmluvy, resp. vykonania sluŽby alebo jej časti,
alebo jej periodicity v zmysle haľmonogĺamu objednávateľom a tým aj rozsahu prác



poskytovateľa, bude celková cena adekvátne zniŽeĺá na sumu rovnajúcu sa skutočne

vykonaným prácam.

S.llZmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s $ 364

obchodného zákonníka. Započitanie vzájomných pohľadávok sa uskutoční nasledovne: V
prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných stľán vyplývajúcich z jednotlir{ch

ustanovení zmluvy budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktury, ktorá bude

započitanápri úhrade mesačnej faktúry po prevzati pľedmetu zmluvy.

Čl. vl.
Podmienky Plnenia

ó.1 Poskytovateľ sazaväzuje pre objednávateľa vykonávať služby uvedené vpľedmete tejto

zmluvy s odbornou staľostlivosťou a v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy.

6.2 Poskytovatel' bude poskytovať sluŽby qýhĺadne na základe pokynov spľávcu verejnej

zelene naizemimesta Šaľa, mestskej časti Veča, osady Hetméň a Kilíč.

6.3 Zodpovednou osobou objednávateľa za plnenie pľedmetu zmluvy a poverenou

na uskutočňovanie záznamov do denníka sluŽieb apotvľdení oich uskutočnení je

p. Ing. Gabriela Braníková (tel. kontakt 0911500060, e-mail: branikova@sala.sk

6.4 Zodpovednou osobou poskytovateľa za plnenie predmetu zmluvy a uskutočňovanie

zázĺamov do denníka služieb je Zoltán Bukovský (tel. kontakt 0905401839 e-mail:

zoltan.bukovsky@gmail. com).

čt. vu.
Sankcie

7.I Zmlwné stľany sa dohodli, Že v prípade nedodrŽania plnenia predmetu zmluvy, resp. jeho

časti alebo periodicity podľa harmonogľamu alebo pokynu v denníku sluŽieb

poskytovateľom má objednávateľ pľávo požadovat' zmluvnú pokutu vo ýške 0,05o/o

ždohodnutej pľedpokladanej ceny podľa čl. V. odsek 5.1' zmluvy za kúdý izačatý
kalendárny deň omeškania s plnením predmetu zmluvy, resp. jeho časti alebo periodicity
podl'a harmonogľamu alebo pokynu v denníku služieb.

7 .2 v prípade omeškania objednávateľa so zap|atenim faktúry je poskytovateľ oprávnený

požadovat'zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,050Á z nezap|atenej čiastky zakaŽdý
i zač,atý kalendáľny deň omeškania.

7.3 Zap|atenie zmluvnej pokuty či úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany

zodpovednosti za spôsobenú škodu a náľoku na ňu.

čt. vnl.
ostatné dojednania zmluvných strán

8.1 Poskýovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať sodbornou

staľostlivosťou a v zodpovedajúcej kvalite v súlade so zákonmi platnými v SR (najmä

zákono ochĺane príľody akrajiny, zákon o odpadoch, STN 83 70 10). Dalej sazavázuje

I



dodrŽiavať povinnosti týkajúce sa ochľany Životného prostľedia, všeobecne závázne právne
predpisy, technické noÍmy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh, dodatkov a súťaŽných
podkladov.

8.2 Poskytovatel' nie je opľávnený postúpit' práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na

tretiu o sob u b ez pr edchádzajúceho pí somného súhl asu obj ednávateľa.

8.3 Poskýovatel' sazavázujepnrealizácii tejto zmluvy predchádzať škodám na verejnej zeleni
a na majetku tretích osôb a zaväzuje sa pri rea|izác1i plnenia predmetu zmluvy, Že bude

dbať na existenciu podzemných inŽinierskych sietí a vykonávať realizácíu plnenia zmluvy
tak, aby nedošlo k ich poškodeniu atieŽ, aby nedošlo k poškodeniu majetku tľetích osôb.

8.4 Na krytie rizík uvedených v odseku 8.3 sa poskytovateľ zavázuje uzavrieť audrŽiavať
počas trvania tejto zmluvy poistnú zmluvu za škodu spôsobenú pi prevádzkovej činnosti
poskytovateľa. Poistenie podľa predchädzajúcej vety nesmie by'uzavľetézanevýhodných
podmienok a musí pokryvať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú činnosťou
poskýovateľa pri plnení povinností podľa tejto zmluvy objednávateľovi a tľetím osobám.

Zmluvné stľany svojim podpisom potvrdzujú, Že poskytovatel' pri podpise zmluvy
odovzdal objednávateľovi jednu kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti Za škodu

zhotoviteľa v jej účinnom znení na poistnú sumu minimálne 30.000'- eur.

8.5 Poskýovatel'si zabezpečí všetky stroje, zaťradenia mateľiál potľebný na plnenie zmluvy.

8.6 Poskytovateľ zabezpeči spoľahliwý akvalifikovaný personál vybavený pracovným
odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím azabezpeči
jeho kontľolu.

8.7 V prípade ak poskytovateľ bude zabezpečovať poskytovanie sluŽieb objednávateľovi
prostredníctvom iných osôb (subdodávateľov)' zodpovedá za poskytovanie týchto služieb
subdodávateľom akoby ich dodal sám. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť,
Že subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto zmluvy ako poskýovatel'.

8.8 Poskytovateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť' dovolenky a ine výpady jeho

zamestnancov neovplyvnia plnenie zmluvy.

8.9 Poskytovateľ zabezpeči odvoz odpadu a nakladanie s ním v zmysle platných predpisov
v odpadovom hospodárstve ( zaraďovanie odpadov v zmysle Katalógu odpadov, evidencia
odpadov).

8.10Poskytovateľ musí byt' k dispozícii objednávateľovi 5 dní v týŽdni a v pľípade potreby aj

v dňoch pracovného pokoja a sviatkov.

čt. x
Záruka a zodpovednost'za vady a nedostatky

9'l Poskýovateľ zodpovedá za kvalitu poskýnutej služby.

9.2 objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady uplatniť písomnú reklamáciu



9.3 Zhotovitel'sa zaväzuje vady odstránit'bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie na
svoje náklady.

9.4 v prípade, Že poskytovateľ nevykoná objednávatel'om poŽadovanepráce alebo neodstľáni
vady reklamované do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy alebo ľeklamácie, je
objednávateľ opľávnený nechat'tieto práce vykonat'alebo vady odstránit'tret'ou osobou
a náklady vytičtovat' poskýovateľovi.

Čt. x.
Skončenie zmluvných vzt'ahov

l0.l Zmluvné vďahy za|ožené touto zmluvou končia uplynutím doby plnenia zmluvy podl'a
čl. IV. alebo vyčeľpaním predpokladanej celkovej ceny uvedenej v čl. V. odsek 5.l.

10.2 Zmllsvné vďahy môŽu byt' ukončené pred touto dobou' kedykoľvek sa na tom zmluvné
stľany dohodnú. Súčast'ou tejto dohody musí byt aj dohoda o vysporiadani vzájomných
vďahov.

l0.3V prípade podstatného porušenia zmluvy z dôvodu neplnenia dohodnutých prác
v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite (čo aj jednorázovo) môŽe objednávateľ
jednostranne ukončiť zmluvné vďahy, a to odstupením od tejto zmluvy. V odsfupení musí
byt'uvedený dôvod, pľe ktoý zmluvná stľana od zmluvy odsfupuje. odstúpenie od zmluvy
musí by druhej strane doručené. odstupenie je účinné dňom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane.

CI. XI.
Záverečné ustanovenia

ll.lTáto zm|uva nadobúda platnost' dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Túto zmluvu vzmysle $ 5a zákona č.2IIl2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ,'zákon
o slobode infoľmácií") v platnom zneni objednávateľ zveľejní na svojom webovom sídle a
zmluva nadobúda účinnosť aŽ dňom nasledujúcim po jej zveľejnení. Zmluvné strany
súhlasia so zveľejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými stranami
na webovom sídle objednávateľa.

Ll.zv prípade' ak bude potľebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,
doručuje sa táto písomnosť na adľesu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ nie
je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.
V prípade, ak sa písomnost' aj pri dodrŽaní týchto podmienok vľáti nedoručená, zmluvné
strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane,
ktoľá zásielku doručuje. Písomností doručované poštou môŽu byt doručené aj kuriérom
pľostľedníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobne, prevzatim a potvľdenim prevzatia
doručovanej písomnosti zodpovednou osobou.

1l.3Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vypl;ŕvajúce ztejto zmluvy pľedovšetkým
dohodou. V pľípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami,
každá strana má pľávo sa obľátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, Že tento spor bude
riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnom súde.



11.4Právne vďaý medzi znluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami

upravenými v tejto zmluve a v podmienkach vyhláseného verejného obstaľávania' ako aj

prís|ušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závdzných
pľávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

l1.5Akékoľvek zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné robiť len písomnými dodatkami

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán. Dodatky budú očíslované
podl'a poľadia.

1 l.6Táto zmluva je vyhotovená v štyľoch rovnopisoch, zktoýchkaŽďá zmluvná stľana po jej

podpísaní dostane po dve vyhotovenia.

IL7ZmIlvné strany prehlazujú, že si tuto zmluvu pľed jej podpísaním prečítali, porozumeli jej

obsahu, a Že vyjadruje ich slobodne, určito aväžnepľejavenú vôľu a nazĺak súhlasu s jej

obsahom ju vlastnoručne podpísali.

1l.8Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
Príloha č. l Zoznam poloŽiek poŽadovaných sluŽieb

V Šali dňa.. V Šali dňa. J!. /. ŕu/,L
't: í')

Za poskýovateľa:
lvr.t'.{N euKovsrý

2 y.-ylÁĺs nĺul

Bukovský

Za objednávateľa: * *

*

í-

J



Príloha č' 1

Zoznam položiek požadovaných služieb

jedn

cena

predpokladané

množstvo
suma celkom bez dph

výrub stromov v sťažených
podmienkach ks

priemer kmeňa

100-200 35 3 ].05,00 €

200-300 55 3 165,00 €

300-400 100 3 300,00 €

400-500 150 3 450,00 €

500-600 220 3 660,00 €

600-700 270 3 810,00 €

700-800 300 2 600,00 €

800-900 350 't 350,00 €

900-1000 420 I 42o,0o€
nad 1000 s00 L 500,00 €

krovinv a stromy do 100 mm m2

5 30 150,00 €

rez stromov do výšky ks

6m 30 5 150,00 €

15m 65 10 650,00 €

20m 90 10 900,00 €

nad 20m L20 5 600,00 €

Iokálna redukcia - pi!čík hod.

15 250 3 750,00 €

pomocné práce (odvoz)
l_5 370 5 550,00 €

plošiny (dosah) hod

19m 25 400 10 000,00 €

25m 42 20 840,00 €

31m 82 1"5 1230,00 €

vianočné stromy ks

600 3 1 800,00 €

29 980,00 €


