
Zmluva o vykonaní prác 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskoršie 

„Odborné ošetrenie stromov pri DI Za hradbami“ 

 
 

Objednávateľ: Mesto Pezinok 

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  

IČO:   00305022 

DIČ:   2020662226 

Štatutárny orgán: Ing. arch Igor Hianik, primátor 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Pezinok 

IBAN:   SK02 5600 0000 0066 0200 6001 
 

Zhotoviteľ:   

Sídlo:    

IČO:    

IČ DPH:   

SK2120363300 

Štatutárny orgán:  

Bankové spojenie:  

IBAN:     

Obchodný register:   

 

 

 
I. Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy a ich spôsobilosť nie je ničím 

obmedzená. V prípade, že sa ktorékoľvek z týchto ustanovení ukážu ako nepravdivé, zaväzujú sa 

zmluvné strany uhradiť druhej zmluvnej strane všetku škodu tým spôsobenú. 

 

2. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa odborné práce podľa čl. II tejto 

zmluvy. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané práce a zhotoviteľovi zaplatiť dojednanú cenu podľa 

článku VI. tejto zmluvy. 

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo “Odborné ošetrenie stromov pri DI Za 

hradbami“ v zmysle  všetkých podmienok zadaných v súťažných podkladoch. 

 

2. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie drevnej hmoty a naloženie s ňou v súlade so zákonom NRSR č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy. 

 

 

III. Vykonanie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať práce v zmysle čl. II tejto 

zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ začne každé objednané plnenia do 5 dní odo dňa doručenia záväznej objednávky. Termín 



začatia prác zhotoviteľ písomne, mailom oznámi objednávateľovi minimálne 2 pracovné dni vopred. 

 

3. Zhotoviteľ ukončí objednané práce do 30.06.2021. 

 

4. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce odborne v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z., 

vyhlášky č. 24/2003 Z.z. a technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana 

stromovej vegetácie. 

 

5. Zhotoviteľ použije také postupy, mechanizmy a metodiku, aby sa v maximálnej možnej miere vyhol 

vstupovaniu a používaniu povrchov ihriska a športovísk a tieto povrchy zabezpečí pred poškodením 

padajúcimi konármi, náradím a pod. Úprava povrchov (tráva, chodníky, povrchy ihriska a športovísk) v 

prípade ich narušenia alebo poškodenia pri prácach je povinnosťou zhotoviteľa bez nároku na odplatu. 

 

6. Pri vykonávaní prác postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. Objednávateľ poveruje 

referenta životného prostredia na odborné zastupovanie objednávateľa a preberanie dokončených častí 

prác. 

 

7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O 

prevzatí vykonaných prác musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a 

zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania 

dokončenej práce. 

 

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

zanedbanie povinnosti svojich pracovníkov pri realizácii prác. 

 

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú zanedbaním jeho povinností pri 

výkone prác alebo nesprávnym postupom prác. 

 

10. Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zabezpečenie okolia pracoviska zodpovedá zhotoviteľ. 

 

11. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením dodávky prác ak mu objednávateľ neumožní plnenie predmetu 

zmluvy z organizačných dôvodov a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach /pri búrke, snežení, 

silnom daždi, tvorbe námrazy, pri vetre nad 8 m/s alebo víchrici, prípadne nárazovom vetre/. 

 

IV. Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný oznámiť na vstupoch do areálu detského ihriska oznamy o vykonávaní prác a o 

ohrození v priestore počas vykonávania prác. Zároveň zabezpečí oboznámenie obyvateľov obvyklým 

spôsobom (na web stránke mesta, miestnej televízii a pod.). 

 

2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané práce prevziať. 

 

V. Povinnosti zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce podľa tejto zmluvy a v rozsahu záväznej objednávky 

vypracovanej objednávateľom. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanej časti prác. 

 

VI. Cena diela 

 

1. Cena za vykonanie prác zhotoviteľom je stanovená na základe cenovej ponuky rozpočtu vo výške 

................. EUR s DPH, v zmysle záväznej objednávky vypracovanej objednávateľom v zmysle cenovej 

ponuky, ktorá tvorí obsah prílohy č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie prác podľa faktúry vystavenej 

zhotoviteľom do 7 dní po odovzdaní dokončenej práce. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenie 



faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 

 

VII. Sankcie 

 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie výkonu prác zhotoviteľom (čl. III bod 2 tejto zmluvy) je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty prác, s odovzdaním 

ktorých je v omeškaní, za každý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za ukončený celok prác je objednávateľ 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

VIII. Zodpovednosť za škody 

 

1. Objednávateľ zodpovedá za škody tretím osobám, vzniknutých z dôvodu nedostatočného oboznámenia o 

vykonávaní prác súvisiacich s ošetrovaním stromov. 

 

2. Zhotoviteľ pri výkone prác zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou. 

 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody na ošetrovaných stromoch spôsobené: 

- predchádzajúcimi zásahmi alebo neodbornými zásahmi tretími osobami časovo neurčenými 

- ďalším poškodením drevín škodcami (hmyzom), alebo napadnutím ďalšími chorobami 

- zásahom vyššej moci 

- živelnými pohromami 

- vandalizmom. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je výsledkom verejného obstarávania, v zmysle § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predloženej cenovej ponuky 

zhotoviteľa. 

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v zmysle článku III. odsek 2. 

 

3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne 

ďalšími právnymi predpismi. 

 

4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

6. Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve 

vyhotovenia objednávateľ. 

 

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 

vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

 

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

 

 

 

 

 

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



Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

Mesto Pezinok        

Ing. arch. Igor Hianik       

primátor      


