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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

č. 7/2021 

uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi 

Záhradnícke a rekreačné služby 

so sídlom Švermova 45,  974 01  Banská Bystrica 

zastúpené PhDr. Ivanom Šabom, riaditeľom  

IČO: 00183075 

DIČ: 2020459221 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu: 40171890200 

Kód banky:  7500 

IBAN: SK3675000000004017189020 
(ďalej len ako „ZAaRES“) 

a 

Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. 

so sídlom Magurská 16, 974 11  Banská Bystrica 

zastúpený Mgr. Milenou Makovou, riaditeľkou 

IČO: 45738700 

DIČ: 2023539485 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.  

Číslo účtu: 2301223944 

Kód banky: 8330 

IBAN: SK85 8330 0000 0023 0122 3944 
(ďalej len ako „PMP“) 

(spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára na základe ust. § 1 ods. 12 písm. v) bodu 1. Zákona č. 343/2015 Z. z o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Ods. (12) písm. v) bod 1  “Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou 

hodnotou, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného 

obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik”. 

ZAaRES a PMP považujú vzájomnú spoluprácu na miestnej úrovni za dôležitý faktor pri riešení 

problematiky nezamestnanosti na území Mesta Banská Bystrica. Uzatvárajú túto Zmluvu o 

spolupráci v záujme spoločne riešiť problematiku uplatnenia znevýhodnených, zraniteľných 

a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov na otvorenom trhu práce.  

Článok I. 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie spolupráce pri vykonávaní údržby verejnej zelene na území 

Mesta Banská Bystrica.  

Článok II. 

Strany sa zaväzujú podporovať spoluprácu v súlade so svojimi kompetenciami, najmä v oblasti 
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údržby a výsadby mestskej zelene, kde PMP zabezpečí kosenie, hrabanie zelených plôch 

s nakladaním biologicky rozložiteľného odpadu do určených kontajnerov. Odvoz biologicky 

rozložiteľného odpadu zabezpečí ZAaRES. 

 

Článok III. 

Táto Zmluva sa uzatvára od 17.05.2021 do 31.12.2021. Zmluva je platná odo dňa jej podpísania 

obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

Článok IV. 

1. PMP bude realizovať výkony na základe vopred dohodnutého rozsahu prác so ZAaRESom. 

Rozsah predpokladaných prác údržby trávnikov na rok 2021 tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

Lokality a počet kosieb daných lokalít je orientačny, môže sa meniť podľa aktuálnej potreby 

ZAaRES-u. 

2. Cena za výkony je definovaná v cenníku, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.  

3. Úhrada za preukázané výkony bude vykonaná na základe faktúr doručených ZAaRES-u od 

PMP a bude splatná v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. 

4. Stanovený limit rozsahu prác je vo výške 34 900,00 € celkom, pričom PMP nie je platcom 

DPH. 

 

 

Článok V. 

Účastníci sa dohodli, že túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť: 

 

a) dohodou Zmluvných strán, 

b) výpoveďou bez uvedenia dôvodu, pričom sa dojednáva výpovedná doba 1 mesiac, ktorá 

začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

 

 

Článok VI. 

1.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom ZAaRES obdrží dva rovnopisy a 

PMP dva rovnopisy.   

2.  Zmluvu je možné meniť formou dodatkov so súhlasom obidvoch Zmluvných strán. 

3.  Táto Zmluva nebola vypracovaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné 

strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu podpisujú. 

 

V Banskej Bystrici dňa 14.05.2021 

 

 

 

 

 

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

 

                Mgr. Milena Maková        PhDr. Ivan Šabo 

                          riaditeľka       riaditeľ  

      Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.                       Záhradnícke a rekreačné služby  








