
 
 

Zmluva o poskytnutí služby č.     /2017   

podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“)  

 

 

Objednávateľ: Mesto Sereď  

v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta  

Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK 74 0900 0000 0002 0350 5156 

Číslo účtu: 0203505156/0900 

IČO: 306169  

Tel. kontakt: 031/789 2392, fax 031-7892447 

e-mail: mu@sered.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ:  

v zastúpení:  

Adresa:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Číslo účtu: 

Tel. kontakt: 

e-mail: 

IČO:  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Čl. 1  

PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa služby zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie 

údržby verejnej zelene t.j.: 

1. výrub stromov v sťažených podmienkach,  

2. orezávanie stromov pomocou stromolezeckej alebo výškovej techniky,  

3. orezávanie kríkov,  

4. výmenu alebo osádzanie bezpečnostných väzieb,  



 
 

5. vypracovanie dendrologických posudkov stromov. 

 

Čl. 2 

MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

1. Miestom plnenia je územia mesta Sereď.  

2. Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy odo dňa účinnosti zmluvy do 31.12.2018. 

 

 

Čl. 3 

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Úhrada za vykonané služby bude realizovaná formou faktúry. Vo faktúre bude poskytovateľ 

účtovať aj prislúchajúcu DPH v súlade so znením zákona o DPH platným ku dňu fakturácie 

služieb. Financovanie poskytovaných služieb je zabezpečené každoročne z rozpočtu mesta 

Sereď počas celého obdobia plnenia zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční na základe skutočne vykonaných prác 

podľa príslušnej objednávky, súpisu vykonaných a objednávateľom prevzatých prác. Súpis 

vykonaných a objednávateľom prevzatých prác tvorí povinnú prílohu každej faktúry. 

3. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 

4. Jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 1, č.2, č.3 a č.4. 

5. Lehota splatnosti faktúr po doručení objednávateľovi je 30 dní. 

 

Čl. 4 

POVINNOSTI A PRÁVA POSKYTOVATEĽA 

 

1. Údržba verejnej zelene bude zo strany poskytovateľa realizovaná a riadená pracovníkom: 

a) s odborným vzdelaním v oblasti záhradníctva, biológie alebo ekológie s min. 2 ročnou 

preukázanou praxou v oblasti údržby verejnej zelene alebo 

b) s certifikátom ČCA alebo ETW, prípadne obdobným certifikátom s min. 2 ročnou 

preukázanou praxou v oblasti údržby verejnej zelene. 

2. Orezávanie stromov a kríkov, výruby stromov v sťažených podmienkach a osadenie a výmena 

bezpečnostných väzieb sa realizuje v zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 

č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a STN 83 7010. 



 
 

3. Poskytovateľ berie na vedomie, že množstvá uvedené v tabuľkách v Prílohe č.1, č.2, č.3 a č.4 

sú množstvami predpokladanými. 

4. Poskytovateľ súhlasí, že ceny ním fakturované budú vypočítané na základe dohodnutých 

jednotkových cien za skutočne vykonané činnosti podľa Prílohy č.1, č.2, č.3 a č.4. 

5. Poskytovateľ umožní poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu 

poskytovaných služieb. 

6. Poskytovateľ je povinný začať s plnením predmetu zmluvy do 3 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia objednávky v elektronickej alebo písomnej forme. 

 

Čl. 5 

PREBERANIE PRÁC 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác. 

2. Poskytovateľ predloží objednávateľovi po vykonaní prác na odsúhlasenie súpis vykonaných 

prác. Objednávateľ podpisom potvrdí jeho správnosť. Potvrdený súpis vykonaných prác bude 

podkladom pre fakturáciu. 

3. Objednávateľ nie je povinný prevziať práce, ktoré vykazujú závady a nedorobky, a ktoré 

nezodpovedajú  dohodnutým kvalitatívnym ukazovateľom. 

4. Poskytovateľ je povinný zistené závady a nedorobky bezodkladne odstrániť. 

 

Čl. 6 

SANKCIE 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % 

z dlžnej sumy  v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

2. V prípade, že poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy, má objednávateľ právo 

účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania až 

do splnenia záväzku.  

3. V prípade, ak pri plnení predmetu zmluvy budú spôsobené škody v dôsledku neodborne 

vykonanej práce, bude poskytovateľ povinný nahradiť vzniknuté škody v plnej výške. 

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť predmet zmluvy riadne a včas. 

 

 

 

 

 



 
 

Čl. 7 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený realizovať objednávky na základe tejto zmluvy len do 

maximálneho finančného objemu : 

 

 
Celková cena  

bez DPH: 

 

 

DPH: 

 

Celková cena s DPH: 

 

 

Údržba verejnej zelene 

2018 

 

 

  

 

Slovom  s DPH : ........................................................................................................ 

 

2. Poskytovateľovi nevzniká nárok voči objednávateľovi, aby objednávateľ zrealizoval 

objednávky v celkovom finančnom objeme (t.j. v maximálnej výške) uvedenej v Čl.7 bod 1 

tejto zmluvy. 

 

Čl. 8 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Objednávateľ môže zmluvu vypovedať v prípade opakovaných zistení nekvalitne vykonaných 

prác po písomnom upozornení poskytovateľa. 

3. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. 9 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. K zmene dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy môže dôjsť len na základe 

vzájomnej dohody formou písomného dodatku, alebo keď to bude vyplývať zo zmien 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluva sa vyhotovuje  v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, 1 rovnopis pre 

objednávateľa a  1 rovnopis pre poskytovateľa. 



 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ju, porozumeli 

jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nadobúda platnosť dňom podpísania 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Seredi, dňa  

 

 

    Ing. Martin Tomčányi                                                         

        primátor mesta                                                         

 

 

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

    za objednávateľa                                                                       za poskytovateľa             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA Č.1: Výrub stromov v sťažených podmienkach  

Výruby stromov v sťažených podmienkach bez odstránenia pňa (výška pňa max 10 cm) s rozrezaním 

a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na 

dopravný prostriedok priemeru kmeňa na reznej ploche pňa a odvozom v rámci katastra: 

Priemer stromu 

Počet stromov 

v  kusoch (ks) 

€/ks 

bez DPH 

Spolu 

€ bez DPH 

 

A B C  A x B 

do 200 mm  2
 

  

nad 200 do 300 mm 10   

nad 300 do 400 mm 10   

nad 400 do 500 mm 5   

nad 500 do 600 mm 2   

nad 600 do 700 mm 2   

nad 700 do 800 mm 2   

nad 800 do 900 mm 2   

nad 900 do 1000 mm 2   

nad 1000 mm 2   

SPOLU  

Bez DPH                                                                                  .....................................,-€                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  ........................,-€  /        ...............................................,-€                                                                                                   

 

 

 



 
 

PRÍLOHA Č.2: Rez stromov a kríkov 

Rez stromov a kríkov premiestnením odstránených vetiev na vzdialenosť do 20 m, s uložením na 

hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom v rámci katastra a so zložením:  

Činnosť 

Množstvo  

 

€ bez DPH / 

hod. 

€ bez DPH /ks 

Spolu 

€ bez 

DPH 

 

A B 
C  A x 

B  

Práca pilčíka s motorovou pílou 120 hod.
 

  

Práca pilčíka s motorovou lištou 40 hod.   

Práca arboristu s motorovou pílou 70 hod.   

Práca so strojovým mechanizmom – 

hydraulickou plošinou, vrátane prejazdov 

a obsluhy plošiny 

150 hod.
 

  

Práca arboristu so stromolezeckou technikou 

vrátane prípravy miesta, realizácie a úpravy 

terénu 

90 hod.   

Ručný rez 40 hod.   

Pomocná práca na úseku údržby zelene 120 hod.   

Rez netŕňových  stromov na hlavu:  

- priemer koruny do 4 m 

- priemer koruny do 8 m 

 

10 ks 

15 ks 

  

Presvetľovací rez kríkov netŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

15 ks 

50 ks 

35 ks 

  



 
 

Presvetľovací rez kríkov tŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

10 ks 

10 ks 

10 ks 

  

Zmladzovací  rez kríkov  

(na hlavu) netŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

 

150 ks 

35 ks  

30 ks 

  

Zmladzovací  rez kríkov  

(na hlavu) tŕňových: 

- priemer koruny do 1,5 m 

- priemer koruny 1,5 – 3m 

- priemer koruny nad 3 m 

 

 

5 ks 

5 ks  

10 ks 

  

Orezávanie kríkových skupín – tŕňových 

 

400 m
2 

  

Orezávanie kríkových skupín – netŕňových 

 

350 m
2 

  

SPOLU  

Bez DPH                                                                       .....................................,-€                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  ........................,-€  /...............................................,-€                                                                                                   

 

 



 
 

PRÍLOHA Č.3: Výmena alebo osadenie bezpečnostných väzieb 

Výmena starých bezpečnostných väzieb a osadenie nových bezpečnostných väzieb v korunách 

stromov:  

Činnosť 

Množstvo  

 

€ bez DPH / 

hod. 

€ bez DPH 

/ks 

Spolu 

€ bez DPH 

 

A B C  A x B  

Práca arboristu 40 hod.
 

  

Pomocná práca na úseku údržby zelene 40 hod.   

Odstránenie starej bezpečnostnej bezpečnostnej 

väzby – statická väzba 
20 hod.   

Odstránenie starej bezpečnostnej bezpečnostnej 

väzby – dynamická väzba 
20 hod.

 
  

Osadenie novej bezpečnostnej väzby – statická 

väzba 
20 hod.   

Osadenie novej bezpečnostnej väzby – 

dynamická väzba 
20 hod.   

Statická väzba 5 ks   

Dynamická väzba 5 ks   

SPOLU  

Bez DPH                                                                       .....................................,-€                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  ........................,-€  /...............................................,-€                                                                                                   

 



 

 
 

PRÍLOHA Č.4: Dendrologický posudok 

Spracovanie dendrologického posudku na stromy:  

Činnosť 

Množstvo  

 

€ bez DPH / 

hod. 

€ bez DPH 

/ks 

Spolu 

€ bez DPH 

 

A B C  A x B  

Dendrologický posudok 5 ks   

SPOLU  

Bez DPH                                                                       .....................................,-€                                                                                            

CELKOVO SPOLU 

vrátane 20 % DPH  / slovom  ........................,-€  /...............................................,-€                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


