
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 35/2019  
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 s primeraným použitým ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.   

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej aj len ako „Zmluva“) m e d z i :  

 
  

Článok I.  

Zmluvné strany  

     

 Poskytovateľ  EG Trade s.r.o.  

Vladimíra Clementisa 214  

981 01 Hnušťa  

 Obchodný register  Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č.: 34415/S    

Oddiel: sro  

 IČO  51726874  

 DIČ  

IČ DPH  

2120770960  

SK2120770960  

 Bankové spojenie   

 IBAN   

 Štatutárny zástupca  Viera Markusová  

     

(ďalej len „Dodávateľ“)  

      
a  

  

Objednávateľ  Záhradnícke a rekreačné služby  

Švermova 45  

974 01 Banská Bystrica  

IČO  00183075  

DIČ  2020459221  

IČ DPH  Nie sme platitelia DPH  

Bankové spojenie  Československá obchodná banka, 

a.s.  

IBAN  SK36 7500 0000 0040 1718 9020  

Štatutárny zástupca     PhDr. Ivan Šabo  

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999.  

  

(ďalej len „Objednávateľ“)  

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná 

strana“)   

  

  



 

Článok II.  

Úvodné ustanovenia  

  

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach poskytovania služieb kosenia plôch verejnej 

zelene v katastri mesta Banská Bystrica.  

2. Objednávateľ pri výbere poskytovateľa vyššie uvedených služieb použil postup verejného 

obstarávania – Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ.  

2.2. Názov zákazky: „Kosenie plôch verejnej zelene“.  

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že spĺňajú všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto 

zmluve a sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

  

Článok III.   

Predmet zmluvy  

  

1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre 

objednávateľa kosenie plôch verejnej zelene podľa aktuálnej potreby na základe čiastkových 

objednávok, ktorú objednávateľ zašle e-mailom alebo dohodne telefonicky. Kontaktná osoba pre 

zadávanie objednávok: Ing. Michal Valent, 0918 804 409.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutým spôsobom cenu poskytnutých služieb.   

3. Objednávateľ špecifikoval požiadavky na kosenie a predpokladané výmery kosieb (Príloha č. 1), a 

poskytovateľ služby vypracoval cenovú ponuku, ktorá bola súčasťou výberového konania. 

Objednávateľ sa zaväzuje vykonať kosenie plôch verejnej zelene na základe opisu predmetu 

zákazky a na základe požiadaviek verejného obstarávateľa (Príloha č.1).  

  

Článok IV.   

Cena a platobné podmienky  

  

1. Suma za 1 m2 kosenia predstavuje sumu 0, 145 Eur s DPH.   

2. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku v stanovenej lehote.  

3. Faktúry bude poskytovateľ služby vystavovať 2 krát do mesiaca. Splatnosť faktúry je 60 dní od 

doručenia objednávateľovi, pričom bude vystavená do 15 dní po vykonaní služby. Poskytovateľ je 

povinný zaslať objednávateľovi faktúru formou listu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 

alebo ju doručí osobne.  

4. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené 

nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 7 pracovných dní od jej doručenia 

poskytovateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade 

začína nová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

5. Objednávateľ požaduje vystavovať faktúry zvlášť na hlavnú činnosť (bez uvedenia IČ DPH 

objednávateľa) a na podnikateľskú činnosť (s uvedením IČ DPH objednávateľa). Tieto skutočnosti 

budú uvádzané na jednotlivých objednávkach.  

  



 

Článok V.   

Doba trvania a zánik zmluvy  

  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 16.05.2019 do ukončenia pripravovaného verejného 

obstarávania – zabezpečenie poskytovateľa služby v limite pre podlimitnú zákazku na predmet 

zákazky „Údržba plôch verejnej zelene“, ktorá bude zverejnená vo Vestníku verejného 

obstarávania, alebo do finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou.  

2. Ukončením verejného obstarávania a podpísaním zmluvy, bude táto zmluva vyhlásená postupom 

– zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ukončená dohodou oboch zmluvných strán.    

3. Poskytovateľ služby berie na vedomie, že výmery, ktoré boli uvedené vo verejnom obstarávaní a 

tvoria prílohu č. 1 Zmluvy sú len predpokladané výmery. Objednávateľ služby si vyhradzuje právo 

nevyčerpať celkový objem kosieb podľa predpokladaných výmerov.  

  

  
Článok VI.  

Odstúpenie od zmluvy  

  

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy pre neplnenie záväzkov 

druhej strany bez toho, že by dala neplniacej strane aspoň 10-dňovú lehotu na nápravu.  

2. Zmluvu možno predčasne ukončiť:  

a) dohodou zmluvných strán pri ukončení verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku na 

zabezpečenie dodávateľa na zákazku „Údržba verejnej zelene“;  

b) písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1. dňa 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

3. Vypovedanie zmluvy, resp. odstúpenie od nej musí byť zaslané doporučene.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne uhradiť všetky dlžné čiastky vzniknuté v súvislosti s 

plnením zmluvy, a to ku dňu vyhlásenia konkurzu, alebo vstupu do likvidácie.  

  

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá zmluva stráca 

platnosť. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu formulácie a znenie čo najviac 

podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol zachovaný účel a cieľ zmluvy, pri 

rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany.  

2. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, vrátane 

prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 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 neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa. 

Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  

4. Táto zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane 

objednávateľ a jedno jej vyhotovenie dostane poskytovateľ služby. Akékoľvek zmeny a doplnky je 

možné uskutočniť so súhlasom obidvoch strán výlučne písomne, formou dodatku k tejto zmluve.  



5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní 

od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, 

ktorá ho podala.  

6. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná štatutárnymi 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

  

V Banskej Bystrici, dňa 16.05.2019  

  

Za poskytovateľa služby:        Za objednávateľa:    

        

  

  

  

__________________________        ____________________________  

  Viera Markusová PhDr. Ivan Šabo 

  konateľ riaditeľ  

       EG Trade s.r.o   Záhradnícke a rekreačné služby   

  
  



Príloha č. 1:  Opis predmetu zákazky a požiadavky objednávateľa  

  

KOSENIE  Jedna kosba  Počet kosieb  Výmera spolu  

Kosenie rovinatých 

plôch bytových domov  95 411 m2  2  190 822 m2  

Kosenie svahovitých 

plôch bytových domov  64 206 m2  2  128 412 m2  

Kosenie ruderálnych 

plôch  61 013 m2  2  122 026 m2  

Kosenie okolia 

cestných komunikácií  57 870 m2  2  115 740 m2  

  Celková výmera    557 000 m2  

            

Kosenie musí byť v súlade s STN 837019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.  

Vyčistenie plôch pred kosením (vyzbieranie kameňov, konárov, komunálnych nečistôt).  

Zhrabanie pokosenej trávy a odvoz na skládku BRO.  

Kosenie je poskytovateľ povinný vykonávať od dňa nadobudnutia účinnosti predmetnej zmluvy na 

základe samostatných objednávok od objednávateľa služby.  

Pokosenie úsekov – výmery uvedenej v čiastkovej objednávke musí byť vykonané do 7 kalendárnych 

dní od termínu určeného v objednávke. Plynutie predmetnej lehoty bude primerane prerušené v 

prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (dážď), ktoré objektívne bránia výkonu činnosti 

kosenia, maximálne však na 3 dni.  

Bezprostredne po pokosení parcely čistenie peších a cestných komunikácií od pokosenej hmoty.  

Kosbu vykonať tak, aby nedošlo k znečisteniu a poškodeniu vozidiel parkujúcich na cestných 

komunikáciách a parkoviskách, k znečisteniu a poškodeniu fasád bytových domov. Za prípadnú škodu 

zodpovedá poskytovateľ služby v plnom rozsahu.  

Pokosenú hmotu je potrebné odviesť z jednotlivých lokalít do 24 hodín po pokosení. V prípade 

omeškania a spôsobenia poškodenia trávnika pôsobením neodvezenej trávy, poskytovateľ služby 

uvedie trávnik do pôvodného stavu.  

Pri plnení predmetu zákazky poskytovateľ služby musí postupovať tak, aby neboli poškodené cestné a 

pešie komunikácie, mestský mobiliár, verejná zeleň, majetok a zdravie obyvateľov a návštevníkov 

priestorov. Pri ich poškodení je potrebné okamžite upovedomiť majiteľa alebo správcu. Prípadné škody 

musí škodca - poskytovateľ služby uhradiť na vlastné náklady.  

Kosbu vykonať tak, aby nedošlo ku poškodeniu kôry a kmeňov drevín, nachádzajúcich sa na plochách 

verejnej zelene.  

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú 

zodpovednosť.  

Poskytovateľ služby je povinný začať s výkonom zmluvy do 24 hodín od podpisu zmluvy.  

Kosenie parciel okolo cestných komunikácií je potrebné realizovať do 24 hodín na jednej komunikácií, 

so zberom pokosenej hmoty.  



Objednávateľ je oprávnený pred prevzatím kosených parciel vykonať kontrolu. Fakturácia prebehne až 

po úplnom odstránení všetkých vád a nedostatkov vzniknutých pri realizácií služby.  

Služby vykonané bez súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy a 

konkrétnych objednávok nebudú uhradené.  

V prípade, ak dodávateľ nenastúpi v deň písomne určený objednávateľom na výkon služby, zaväzuje 

sa uhradiť objednávateľovi zmluvnú ponuku vo výške ceny objednávky. Zmluvná pokuta je splatná do 

5 kalendárnych dní od dňa porušenia povinnosti dodávateľom služby.  


