
 

ZMLUVA O  POSKYTNUTÍ  SLUŽBY č. ..../2019 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Mestská časť Košice – Sídlisko KVP  
Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
Štatutár:      Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti    
Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice  
IBAN:  SK46 5600 0000 0005 3629 8001   
IČO:                               00691089     
 
       (ďalej len „objednávateľ “) 
 

a 

 

Poskytovateľ:     
Sídlo:       
V zastúpení :     
IČO:      
DIČ:    
Bankové spojenie:        
IBAN:     

 
          (ďalej len „poskytovateľ “) 
 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služby v oblasti údržby verejnej  
zelene na území MČ Košice – Sídlisko KVP podľa špecifikácie s podrobným opisom 
poskytovanej služby uvedenej v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

2.2. Poskytovateľ vykonáva služby v oblasti údržby zelene  na základe predmetu 
jeho činnosti, zapísanej v obchodnom registri. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre 
objednávateľa službu vo vlastnom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, 
ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve . 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje za služby poskytnuté v súlade s touto zmluvou 
zaplatiť dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu v súlade so súťažnými 
podmienkami objednávateľa danými vo verejnom obstarávaní  na výber 



 

poskytovateľa, s ponukou,  s podmienkami tejto zmluvy a s platnými právnymi 
všeobecno-záväznými predpismi. 

2.5. Poskytovateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou poskytnutia 
služby, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k poskytnutiu 
služby a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné 
poskytnutie služby potrebné. 

 

Čl. III 

Čas plnenia 

3.1. Termíny poskytnutia služby predmetu zmluvy :  

Termíny začatia prác v predmete tejto zmluvy budú dohovorené medzi 
objednávateľom a poskytovateľom. Dohodnuté termíny budú poskytovateľovi 
oznámené písomne. 

3.1.1 Údržba trávnatého a lúčneho porastu 

Termín kosby zelene trávnatého a lúčneho porastu: máj – september. Objednávateľ je 
oprávnený kedykoľvek podľa potreby upraviť počet požadovaných kosieb trávnatého 
a lúčneho porastu telefonicky a zápisom v denníku, pričom pri rozhodovaní 
Objednávateľ najmä zohľadní výšku trávnatého a lúčneho porastu, klimatické 
podmienky a pod. Celková maximálna dĺžka prác t.j.  kosba trávnatého a lúčneho 
porastu je stanovená na 15 pracovných dní. Odvoz bioodpadu je potrebné vykonať do 
48 hodín po ukončení kosby. 

3.1.2 Hrabanie lístia 

Termín údržby – hrabanie lístia: október – december. Odvoz bioodpadu vzniknutého 
pri hrabaní lístia je potrebné vykonať do 24 hod. po ukončení prác na miesto určenia: 
Mestská kompostáreň – Záhrada Bernátovce, v zmysle Zákona č.79/2015 o odpadoch. 

3.1.3 Odstraňovanie stromov a kríkov - individuálne podľa požiadaviek a potrieb na základe 
telefonického nahlásenia a zápisom v denníku. Odvoz bioodpadu vzniknutého pri 
výrube stromov, kríkov je potrebné vykonať do 24 hod. po výrube na miesto určenia: 
Mestská kompostáreň – Záhrada Bernátovce, v zmysle Zákona č.79/2015 o odpadoch. 

3.1.4 Orezy stromov, kríkov, živých plotov - individuálne podľa požiadaviek a potrieb na 
základe telefonického nahlásenia a zápisom v denníku. Odvoz bioodpadu vzniknutého 
pri oreze stromov, kríkov, živých plotov je potrebné vykonať do 24 hod. po oreze na 
miesto určenia: Mestská kompostáreň – Záhrada Bernátovce, v zmysle Zákona č. 
79/2015 o odpadoch. 

3.1.5 V prípade nepriaznivého počasia bude dĺžka prác, resp. poskytovaných služieb, 
uvedených v čl. III. tejto zmluvy, dohodnutá s objednávateľom. 

3.1.6 Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, verejný obstarávateľ v prípade stavu 
ohrozujúceho bezpečnosť, požaduje od zhotoviteľa  nástup na výkon prác v lehote do  
24 hodín od vyzvania objednávateľom. 

 

  



 

ČI. IV 

Cena predmetu zmluvy 

4.1. Cena za poskytnutie služby predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách v  
znení neskorších predpisov, podľa cenovej kalkulácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je  
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

4.2. Cena za poskytnutie služby zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním 
služby v rozsahu čl. II, t. j. všetky práce a činnosti, dopravné náklady  a ostatné režijné 
a prevádzkové náklady. Do ceny nie je potrebné zahrnúť náklady spojené so 
zhodnotením biologického odpadu. 

4.3. Cena poskytovaných služieb môže byť upravená len na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán písomným dodatkom k Zmluve s uvedením skutkového 
a právneho dôvodu zmeny ceny. Dôvodom pre zmenu ceny poskytovaných služieb 
môže byť akákoľvek legislatívna zmena v Slovenskej republike majúca vplyv na 
určenie ceny. 

4.4. Objednávateľ požaduje, aby poskytovateľ fakturoval za opakované hrabanie tej 
istej plochy iba čiastku, zodpovedajúcu hrabaniu tejto plochy jednorázovo. Ak teda 
dôjde k situácii, že jednu a tú istú plochu bude potrebné hrabať dvakrát, poskytovateľ 
vystaví faktúru iba za jedno hrabanie.  

4.5. Objednávateľ požaduje, aby poskytovateľ v prípade potreby vykonal 
a fakturoval namiesto kosenia plochy – kosenie bodové. Následne bude  fakturácia 
vystavená vzhľadom na skutočne pokosenú plochu. Plocha bodového kosenia bude 
vopred dohovorená.  

 

ČI. V 

Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytuje preddavky a zálohové platby. 

5.2. Poskytovateľ musí poskytnutie služby vyúčtovať overiteľným spôsobom. Bude 
to súpis skutočne vykonaných prác a množstiev, ktorý musí byť potvrdený 
objednávateľom do 5. dňa nasledujúceho mesiaca . 

5.3. Cena za poskytnutie služby bude uhradená na základe mesačných faktúr s 30 
dňovou splatnosťou odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry budú 
predkladané v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa. 

5.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 
príslušných právnych predpisov.  

5.5. Ak poskytovateľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo 
pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade začne 
plynúť nová lehota splatnosti doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 



 

 

5.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby 
po ich riadnom vykonaní, odovzdaní a prevzatí. Jednotlivé vykonané práce preberie 
poverený zamestnanec objednávateľa zápisom v denníku. 

5.7. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom 
objednávateľa. Počet jednotlivých pracovných úkonov v priebehu plnenia zmluvy 
môže byť ovplyvnený poveternostnými podmienkami a bude sa riadiť požiadavkami 
objednávateľa. Prílohou faktúry musí byť aj vážny lístok vrátane údajov o spôsobe s 
nakladaním vzniknutého odpadu (vážny lístok), vrátane: 

 identifikačné číslo – IČO a obchodné meno organizácie, ktorá prevzala 
odpad; 

 kód odpadu; 

 miesto vzniku odpadu; 

 množstvo likvidovaného odpadu; 

 

 

 

ČI. VI 

Zodpovednosť za škody 

6.1. Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

6.2. Počas doby trvania tejto zmluvy nesie poskytovateľ služby právnu 
zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním svojich povinností, vyplývajúcich z 
plnenia predmetu tejto zmluvy. 

6.3. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú vlastným 
zavinením, ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie záväzkov zo Zmluvy 
objednávateľovi na majetku a veciach objednávateľa nesprávnym poskytnutím 
služieb a v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

6.4. Poskytovateľ zodpovedá aj za škody, ktoré vzniknú počas poskytovania 
predmetu Zmluvy tretím osobám. 

6.5. Pri škodách, za ktoré poskytovateľ zodpovedá a ktoré vznikli v dôsledku 
porušenia jeho zmluvných povinností, poskytne poskytovateľ objednávateľovi 
náhradu škody v zmysle Obchodného  zákonníka. 

6.6. V prípade akejkoľvek vzniknutej havárie činnosťou poskytovateľa, je túto 
skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť zodpovednému zástupcovi objednávateľa. 

6.7. Poskytovateľ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby 
jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k porušeniu platných právnych 
predpisov. V opačnom prípade sankcie správnych orgánov uplatnené voči 
objednávateľovi znáša poskytovateľ v plnom rozsahu. 



 

 

6.8. Poskytovateľ vykoná službu na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 
Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody (aj náhodné), ktoré vzniknú pri 
vykonávaní služby alebo v priamej, či nepriamej súvislosti s ním a tiež za náhodné 
škody, ktoré vzniknú na veciach a majetku, ktorý poskytovateľ prevzal od 
objednávateľa za účelom vykonávania služby. 

6.9. Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odpad, ktorý 
vznikol činnosťou poskytovateľa sa stáva jeho majetkom a je povinný s ním naložiť 
ako pôvodca odpadu, v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch, vyhláškami MŽP 
SR č. 371/2015 a č. 365/2015 Z. z.  Za prípadné škody, postihy, pokuty vzniknuté 
objednávateľovi v súvislosti so zneškodnením odpadu, zodpovedá poskytovateľ, u 
ktorého si objednávateľ uplatní náhradu vzniknutej škody v plnej výške. 

6.10. Objednávateľ požaduje od poskytovateľa nasledovné požiadavky pre 
vykonanie jednotlivých prác:  
a) Pred začatím kosby je poskytovateľ povinný vyčistiť plochy od všetkých nečistôt 

majúcich dopad na kvalitu vykonanej kosby.  
b) Kosbu realizovať vhodným technologickým postupom (napr. použitím 

ochranných plachiet, vhodných mechanizmov a pod.) tak, aby nedošlo k 
zraneniu osôb, či k znečisteniu okolitých plôch, alebo k znečisteniu, alebo 
poškodeniu objektov (ciest, chodníkov, budov, motorových vozidiel, plastík a 
pod.). V prípade vzniku akejkoľvek škody je nutné okamžite zjednať nápravu na 
náklady poskytovateľa.  

c) Hrabanie lístia v určenej výmere na zeleni aj na spevnených plochách v sebe 
zahŕňa aj vyčistenie a upratanie všetkých plôch od biologického odpadu. 

 
 

 

 

ČI. VII 

Zodpovednosť za vady 

7.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že poskytovaná služba bude vykonaná a dodaná 
podľa podmienok stanovených v tejto zmluve. 

7.2. Zodpovednosť poskytovateľa za vady poskytnutej služby a za škodu spôsobenú 
objednávateľovi sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov.  

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje poveriť preberaním a kontrolou poskytovaných 
služieb svojho zamestnanca, ktorý bude zodpovedať za kvantitatívne a kvalitatívne  
prevzatie poskytovaných služieb a priebežnú kontrolu poskytovaných služieb (ďalej 
len „poverený zamestnanec objednávateľa“).  

7.4. V prípade, že poverený zamestnanec objednávateľa zistí, že pri poskytovaní 
služieb došlo k vadnému plneniu zo strany poskytovateľa, je povinný reklamáciu 
telefonicky oznámiť príslušnému zamestnancovi poskytovateľa. Následne poverený  



 

zamestnanec objednávateľa  informuje o tejto skutočnosti poskytovateľa  zápisom v 
denníku, a to do 3 dní odo dňa telefonického oznámenia. 

7.5. Poskytovateľ je povinný vadné plnenie bezplatne odstrániť bez zbytočného 
odkladu po jeho telefonickom oznámení najneskôr v lehote do 24 hodín. Ak 
poskytovateľ nie je bez vlastného zavinenia schopný odstrániť vadné plnenie v 
stanovenej lehote, je povinný o dôvodoch tejto nemožnosti objednávateľa oboznámiť a 
dohodnúť s ním náhradný termín na odstránenie vadného plnenia v čo najkratšom 
možnom čase. 

7.6. Ak poskytovateľ vadné plnenie, ktoré bolo riadne reklamované neodstráni v 
stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100,- Eur  za každé chybné plnenie.  

7.7. Komunikácia medzi povereným zamestnancom objednávateľa a 
poskytovateľom bude operatívne a bezodkladne zabezpečená prostredníctvom 
poverenej osoby poskytovateľa. Poverená osoba poskytovateľa bude operatívne riadiť 
prácu zamestnancov poskytovateľa, preberať požiadavky od povereného zamestnanca 
objednávateľa a v prípade potreby dávať pokyny zamestnancom poskytovateľa na 
odstránenie zistených vád.  

 

ČI. VIII 

Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby podľa 
harmonogramu v zmysle čl. III tejto zmluvy môže si objednávateľ uplatniť u 
poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny 
nevykonaných požadovaných prác a prác vykonaných v omeškaní. 

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr podľa bodu 5.3 tejto 
zmluvy, môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 
% z nezaplatenej časti fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

ČI. IX 

Platnosť a zánik zmluvy 

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2019 . 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uplynutím dohodnutej doby Zmluva 
zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu,  

c) zánikom oprávnenia poskytovateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet 
zmluvy  



 

 

d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; 
výpovedná lehota je (2) dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane alebo  

e) písomným odstúpením v prípade podstatného porušenia povinností alebo z dôvodu 
uvedeného odseku  9.3 tohto článku; odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane oprávnenou zmluvnou 
stranou 

9.3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana len v prípade, ak druhá 
zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustanovenia zmluvy. V takom prípade je 
odstupujúca strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane dôvod 
odstúpenia od zmluvy s tým, že platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí posledným 
dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy 
doručené druhej zmluvnej strane.  

9.4. Porušením ustanovení zmluvy podstatným spôsobom sa na strane 
objednávateľa považuje omeškanie s úhradou príslušnej faktúry po dobu dlhšiu ako 
troch kalendárnych mesiacov po jej splatnosti a na strane poskytovateľa strata 
oprávnenia na vykonávanie činnosti, ktorá bezprostredne súvisí    s predmetom 
zmluvy, ďalej neposkytnutie služieb, resp. len časti služieb poskytovateľom 
objednávateľovi v zmysle zmluvy po dobu dlhšiu ako 7 pracovných dní nasledujúcich 
po sebe, zavinené poskytovateľom, pričom objednávateľ je povinný poskytovateľa na 
túto skutočnosť písomne upozorniť bez zbytočného odkladu po jej zistení. 
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zo strany poskytovateľa. 

 

 

ČI. X 

Záverečné ustanovenia 

10.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami 

10.2  Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) 
v znení zákona č. 546/2010  Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa 
zverejňuje na internetovej stránke Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 

10.3  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

10.4  Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti 
zmluvných strán zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

10.5  Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

10.6  Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, 
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 



 

 

10.7  Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 
vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť na ne záložné 
právo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

10.8  Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

10.9  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch  vyhotoveniach, z toho po jej podpísaní 
dostane každá zmluvná strana po dve vyhotovenia. 

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že 
nebola uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou 
ju podpisujú. 

10.11 Zmluvné strany v zmysle § 271 Obchodného zákonníka sú zaviazané 
neposkytovať informácie tretím osobám. 

 

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

         

 

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

                 objednávateľ                                                             poskytovateľ    

 

Zastúpený : Mgr. Ladislav Lörinc    Zastúpený:  

                          starosta MČ                  



 

Príloha č. 1  

Špecifikácia predmetu zákazky a cenová kalkulácia: 

 

Názov služby M.j. 
Výmera/ 
Množstvo 

 

Jednotková 
cena bez DPH 

za MJ v € 

 

 

Jednotková 
cena s DPH za 

MJ v € 

 

Kosenie trávnatého porastu na 
max. výšku 50 mm 

m² 350 000 
  

Kosenie lúčneho  porastu na 
max. výšku 50 mm 

m² 85 000 
  

Hrabanie lístia m² 40 000     

Výrub stromov (priemer kmeňa 
do 30 cm) 

ks 
                       2   

  

Výrub stromov (priemer kmeňa 
do 40 cm) 

ks 
                       2   

  

Výrub stromov (priemer kmeňa 
do 50 cm) 

ks 
                       2   

  

Orez stromov (priemer koruny       
2 až 4 m) 

ks 
                     30   

  

Orez stromov (priemer koruny       
4 až 6 m) 

ks 
                     30   

  

Orez stromov (priemer koruny       
6 až 8m) 

ks 
                     20   

  

Orez kríkov ( priemer do 3 m) ks 1 500     

Orez živých plotov m² 7 700     

 

Poznámka: Uvedené množstvá sú predpokladané a nie sú pre verejného obstarávateľa 
záväzné. 


