
 

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

predpisov 

Výrub drevín – cyklochodník Pezinok - Limbach 
 

 

Zhotoviteľ:   

Sídlo:    

IČO:    

IČ DPH:   

Štatutárny orgán:  

Bankové spojenie:  

IBAN:     

Obchodný register:   

 

 

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 (bežný účet) 

   SK76 5600 0000 0066 0200 9034 (grantový účet) 

 

 
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. Zhotoviteľ’ 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. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, vykonať pre objednávateľa odborné práce v rozsahu - 

výrub 15 ks stromov  a  1.252 m
2
 kríkových  porastov, konkrétne:  

Lokalita A - Holubyho ulica - bytový dom, Pezinok, k.ú. Pezinok, pozemky registra C parc. č.5046/6 

(dreviny č.1.,2.,3.)  a  parc. č. 5046/2 (dreviny č. 4.,5.,6.), vlastník Mesto Pezinok (LV č. 4234) 

      1. breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 62 cm 

      2. breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom   kmeňa   vo   výške   130 cm   nad  zemou 133 cm 

      3. breza previsnutá (Betula pendula) s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 84 cm 

      4. tavoľník van Houtteho (Spiraea  x vanhouttei)  na výmere 2 m2 

      5. tavoľník van Houtteho (Spiraea  x vanhouttei)  na výmere 2 m2 

      6. tavoľník van Houtteho (Spiraea  x vanhouttei)  na výmere 4 m2 

 

Lokalita B - Hasičská ulica, Pezinok, k.ú. Pezinok, pozemky registra C parc. č. 822/1 (dreviny 

č.7.,8.,9.,10.) a parc. č. 821/1 (dreviny č. 11.), vlastník Mesto Pezinok (LV č. 4234) 

     7. ruža šípová (Rosa canina) na výmere 4 m2 

     8. ruža šípová (Rosa canina) na výmere 4 m2 

     9. skalník (Cotoneaster sp. ) na výmere 4 m2 

     10. ruža šípová (Rosa canina) a  baza čierna (Sambucus nigra) na výmere 9 m2 



 

     11. baza čierna (Sambucus nigra) na výmere 6 m2 

 

Lokalita C - Fajgalská cesta, Pezinok, k.ú. Pezinok, pozemok registra C parc. č. 813/1,   vlastník SR, 

správca  Ministerstvo vnútra SR (LV č. 1191) 

12. breza previsnutá  (Betula pendula)   s  obvodom   kmeňa  vo výške  130 cm  nad  zemou 81 cm 

13. breza previsnutá - dvojkmeň  (Betula pendula)  s obvodmi  kmeňov  vo  výške  130  cm nad zemou 

41 cm  a 49 cm 

 
Lokalita D - od zberného dvora MPS popri kanáli smerom na most z ulice SNP, Pezinok, k.ú.Pezinok, 

pozemok registra C parc. č. 5257, vlastník Mesto Pezinok (LV č. 5472) a pozemok registra C parc. č. 

5256, vlastník SR, správca SVP, š.p., O.Z Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava (LV č. 101) 

14. porast  na výmere 995 m2,   druhové zloženie: trnka obyčajná   (Prunus  spinosa),  drieň obyčajný  

(Cornus  mas),  slivka čerešňoplodá  -  mirabelka   (Prunus  domestica), vŕba (Salix sp.),  ruža  šípová  

(Rosa  canina), hloh  obyčajný (Crataegus oxyacantha) 

 

Lokalita E - Fajgalská cesta poza areál zberného dvora, Pezinok, k.ú. Pezinok, pozemok registra C parc. 

č. 5258/3, vlastník Mesto Pezinok (LV č. 5472)   

15. porast  na výmere 110 m2, druhové zloženie: slivka čerešňoplodá - mirabelka   (Prunus  domestica), 

ruža  šípová  (Rosa canina)   

                                                   
Lokalita F - Fajgalská cesta, Pezinok, k.ú. Pezinok, pozemky registra C parc. č. 5270/1 a parc.č. 5270/2, 

vlastník Mesto Pezinok (LV č. 5472)   

16. javor jaseňolistý - šesťkmeň  (Acer  negundo)  s  obvodmi   kmeňov  vo  výške  130  cm nad zemou 22 

cm  -  31 cm 

17. slivka čerešňoplodá - mirabelka - štvorkmeň  (Prunus  domestica) s obvodmi  kmeňov  vo  výške  130  

cm nad zemou 71 cm  -  80 cm 

18. slivka čerešňoplodá - mirabelka (Prunus domestica)  s  obvodom kmeňa  pod  rozvetvením vo  výške 

20 cm   nad zemou 157 cm 

19. slivka čerešňoplodá - mirabelka (Prunus domestica)  s obvodom kmeňa  vo  výške  130 cm nad 

zemou 52 cm 

20. vŕba (Salix sp.)  s obvodom kmeňa  vo  výške 130 cm   nad  zemou  252 cm  -  je na 80% preschnutá 

21. vŕba - štvorkmeň  (Salix   sp.)   s   obvodmi   kmeňov  vo   výške  130  cm   nad   zemou 251cm, 188 

cm, 218 cm a 215 cm  

22. slivka čerešňoplodá - mirabelka (Prunus domestica)  s  obvodom kmeňa  vo  výške 130 cm  nad 

zemou 63cm 

    23. porast  na výmere 112 m2,  druhové zloženie: vŕba (Salix sp.)   

    24. vŕba (Salix sp. ) s obvodom kmeňa  vo  výške  130 cm   nad zemou 110 cm 

    25. vŕba - trojkmeň (Salix sp. ) s obvodmi  kmeňov  vo  výške  130 cm   nad zemou 47 cm - 63 cm 

    26. vŕba - trojkmeň (Salix sp. ) s obvodmi  kmeňov  vo  výške  130 cm   nad zemou 48 cm - 79 cm 

 

2. Likvidácia odpadového dreva nie je predmetom dodávky prác. Zhotoviteľ zabezpečí manipuláciu s 

drevnou hmotou a prevoz drevnej hmoty do kompostárne vo Svätom Jure.   

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. 

Zhotoviteľ začne a ukončí objednané práce nasledovne: max. 5 mesiacov /február – marec 2019; október 

– december 2019/. 

 

3. 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. 

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



 

Janu Gubániovú na odborné zastupovanie objednávateľa a preberanie dokončených častí prác. 

5. 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 časti prác. 

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

zanedbanie povinnosti svojich pracovníkov pri realizácii prác. 

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

výkone prác alebo nesprávnym postupom prác. 

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

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

zmluvy z organizačných dôvodov, ďalej 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 obyvateľom mesta na miestach realizácie (tam kde je to možné)  

formou oznamu 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. Zhotoviteľ môže 

ukončené a odovzdané práce fakturovať aj čiastkovo. 

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

zhotoviteľom po odovzdaní dokončenej časti prác. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenie faktúry 

a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované  zo štrukturálnych fondov Európskej únie na 

základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP") 

uzavretej medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom, a to kombináciou predfinancovania a refundácie 

podľa pokynov Riadiaceho orgánu. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a 

faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej 

dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z 

omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet 

poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety. 

 

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 

okrem prípadu podľa článku VI. odsek 4. 

 



 

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, zákazky s nízkou hodnotou, v zmysle výzvy 

objednávateľa zo dňa ............... a predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa .................... 

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 jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  po splnení 

nasledovných podmienok: 

- Zverejnenie zmluvy v zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

- Kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom 

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

vyhotovenia objednávateľ. 

7. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy 

a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú 

najmä: 

a) poskytovateľ a ním poverené osoby 

b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

ES. 

8. 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 /Tabuľka nacenenia/ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

Mesto Pezinok 

Ing. arch. Igor Hianik, primátor 


