
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
č. 3/2022 

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 UNICARBACK, s.r.o. 
Fraňa Mráza 624 
010 01 Žilina  

Obchodný register Zapísaný v OR OS v Žiline, oddiel: Sro, vl.č.:56631/L 
IČO 46643206 
DIČ 
IČ DPH 

2023514746 
SK2023514746 

Bankové spojenie  
IBAN 
Štatutárny zástupca 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

     a 

Objednávateľ 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 

Martin Novák, konateľ 

Záhradnícke a rekreačné 
služby Švermova 45 
974 01 Banská Bystrica 00183075 
2020459221 
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“) 
(Objednávateľa Dodávateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“) 

Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach poskytovania služieb údržby plôch verejnej 
zelene v katastri mesta Banská Bystrica. 



2.2. Objednávateľ pri výbere poskytovateľa vyššie uvedených služieb použil postup verejného 
obstarávania – Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa § 112 
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. 

Názov zákazky: „Údržba plôch verejnej zelene“. 

2.3. 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 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre 
objednávateľa údržby plôch verejnej zelene podľa aktuálnej potreby na základe čiastkových 
objednávok. Kontaktná osoba pre zadávanie objednávok, kontrolu vykonaných prác, prevzatie a 
podpísanie protokolu o vykonaní prác: Ing. Michal Valent, 0918 804 409. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutým spôsobom cenu riadne ukončených a prevzatých 
služieb. 

3.3. Objednávateľ špecifikoval požiadavky vykonávanie údržby verejnej zelene (Príloha č. 1 tejto 
zmluvy) a poskytovateľ služby vypracoval kalkuláciu ceny a cenovú ponuku – návrh na plnenie 
kritérií, ktorý bol súčasťou výberového konania. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať údržbu plôch 
verejnej zelene na základe podmienok uvedených v tejto zmluve a na základe požiadaviek na 
vykonávanie údržby verejnej zelene (Príloha č.1 tejto zmluvy). 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

4.1. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 
záväzku v stanovenej lehote. 

4.2. Faktúra bude vystavená na základe objednávok podľa vykonaných činností uvedených v cenníku 
v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Jednotková cena jednotlivých prác podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve je 
konečná a úplná a zahŕňa v sebe všetky náklady poskytovateľa služby spojené s výkonom 
jednotlivých prác údržby verejnej zelene, vrátane dopravných nákladov, nákladov na presuny 
hmôt, odvoz a odstránenie odpadu, nákladov na použitý materiál, nákladov na energie a pod. 
Poskytovateľ nie je oprávnený cenu navýšiť ani v prípade zvýšenia cien vstupných nákladov v 
závislosti na čase plnenia, nesprávneho cenového zatriedenia, sčítacej chyby, nezaradenia položky 
alebo práce do ceny, alebo vykonania inej chyby pri spracovaní ponuky zmluvnej ceny zo strany 
zhotoviteľa. 

4.3. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie podľa tejto zmluvy. 
4.4. Objednávateľ uhradí cenu za dodané práce na základe faktúry, ktorú je poskytovateľ oprávnený 

vystaviť až po podpise Protokolu o prevzatí prác podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy, ktorý bude tvoriť 
vždy prílohu príslušnej faktúry. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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 

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 30.11.2022 alebo do 
vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky. 

5.2. 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/navýšiť celkový objem kosieb podľa aktuálnej potreby, maximálne do výšky 
finančného limitu predpokladanej hodnoty zákazky a to 115 500 eur bez DPH.  

5.3. 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. 

5.4. Zmluva môže zaniknúť : 

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, pričom
výpovedná doba  je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
c) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade, ak zhotoviteľ hrubo
porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v článku VI., bod 6.11., a ak k náprave
nedošlo ani v lehote do 48 hodín. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle
oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane.

5.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade opakovaného porušenia  povinností 
zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Článok VI. 
Dodacie podmienky a práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje vykonávať povinnosti vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy 
uvedeného v článku III. tejto zmluvy riadne, včas a s potrebnou odbornou starostlivosťou, 
v dohodnutom rozsahu a kvalite podľa podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v tejto 
zmluve. 

6.2. Miestom výkonu prác pri všetkých zadaných prácach je katastrálne územie mesta Banská Bystrica. 
6.3. Samotnú údržbu plôch verejnej zelene vykoná poskytovateľ až na základe objednávateľom 

vyhotovenej Objednávky prác podľa Prílohy č. 3, ktorú je objednávateľ oprávnený doručiť 
poskytovateľovi aj/len prostredníctvom e - mailovej správy (elektronickej pošty) doručenej na e-
mailovú adresu kontaktnej osoby poskytovateľovi alebo osobne. 

6.4. Poskytovateľ služby sa zaväzuje pokosiť úseky – výmery uvedenej v čiastkovej objednávke prác 
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. 

6.5. Počas mesiacov máj, jún, júl bude na základe požiadaviek objednávateľa frekvencia kosenia vyššia, 
pričom môže dôjsť k vyčerpaniu viac ako polovice objemu zákazky. 

6.6. Poskytovateľ služby je povinný vykonať objednané práce v požadovanom rozsahu a kvalite s 
odbornou starostlivosťou, v súlade s platnou legislatívou. Poskytovateľ bude realizovať údržbu 
verejnej zelene v rozsahu podľa objednávky, podľa pokynov objednávateľa a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

6.7. Poskytovateľ služby vykoná údržbu verejnej zelene vlastným technickým vybavením a 
personálnym zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej 
osoby bez ohľadu ich právny vzťah. Za vykonané práce však vždy zodpovedá poskytovateľ 
služby, ako by ich bol vykonal sám. 

6.8. Pri údržbe verejnej zelene bude poskytovateľ postupovať v súlade s platnou legislatívou a s 
použitím technologických postupov, ktoré sú v súlade s platnými technickými normami a 



zodpovedajú požadovanému štandardu v čase výkonu práce. 
6.9. Objednávateľ sa zaväzuje potvrdiť prevzatie dodaných prác podpisom osoby oprávnenej za neho 

konať na Protokole o prevzatí prác podľa Prílohy č. 3, ktorý predloží poskytovateľ služby pri 
odovzdávaní prác. Dňom podpisu protokolu o prevzatí prác zo strany objednávateľa sa vykonané 
práce považujú za prevzaté. 

6.10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vykonaných prác v prípade, že dodané práce 
nezodpovedajú požadovanej kvalite, alebo sa nezhodujú s objednávateľom vyhotoveným 
objednávkou prác. 

6.11. Porušením zmluvných podmienok sa rozumejú dve kategórie porušenia – podstatné a iné 
porušenie. 

6.12. Podstatným porušením zmluvných podmienok je: 
6.12.1. Nedodržanie objednávateľom požadovaných termínov kosby a iných činností v rámci 

údržby verejnej zelene v súlade s technickými vlastnosťami a osobitými požiadavkami 
v omeškaní viac ako 48 hodín od pôvodného zadania objednávateľa. 

6.12.2. Neodstránenie vád po viac ako 48 hodinách od ich zistenia objednávateľom. 
6.12.3. Spôsobenie nenávratných škôd objednávateľovi. 
6.12.4. Neodstránenie následkov spôsobených škôd, nevykonaná náhrada škody po viac ako 48 

hodinách od ich zistenia objednávateľom. 
6.12.5. Opakované iné porušenie zmluvných podmienok rovnakého druhu uvedeného v bodoch 

6.12.1 až 6.12.5.. 
6.13.  Iným porušeným zmluvných podmienok je: 

6.13.1. Nenastúpenie na výkon kosieb v deň určený objednávateľom. 
6.13.2. Nedodržanie objednávateľom požadovaných termínov kosby v rámci údržby verejnej 

zelene v súlade s technickými vlastnosťami a osobitými požiadavkami v omeškaní do 24 
hodín od pôvodného zadania objednávateľa. 

6.13.3. Neodstránenie vád do 24 hodín od ich zistenia objednávateľom. 
6.13.4. Neodstránenie následkov spôsobených škôd, nevykonaná náhrada škody do 24 hodín od 

ich zistenia objednávateľom. 
6.13.5. Nedodržanie príslušných technických a bezpečnostných predpisov. 

6.14. Vadou sa rozumie každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu obstarávania 
stanovených všeobecne záväznými predpismi SR, príslušnými technickými normami SR. 
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré  má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi a za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní služieb, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

6.15. Poskytovateľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

6.16. V prípade, ak sa poskytovateľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register") v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení 
neskorších predpisov, prehlasuje, že je v registri zapísaný pri podpise tejto zmluvy a bude v ňom 
zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje 
zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej 
zmene okolností, ktorá zápis zhotoviteľa do registra v zmysle zákona o registri partnerov 
verejného sektora vyžaduje. 

6.17. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri 
podľa bodu 4.10. tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 3 dní odkedy k zápisu 
zmeny do registra došlo. 

 
Článok VII. 

Zodpovednosť za škodu 
 

7.1. 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. 



Poskytovateľ služby musí mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu. Kópiu zmluvy 
poistenia zodpovednosti za škodu predloží objednávateľovi pri podpise zmluvy. 

7.2. Poskytovateľ služby zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí pri výkone činností v zmysle tejto 
zmluvy svojím zavinením, ako aj zavinením osôb, ktoré použil na splnenie svojich záväzkov voči 
objednávateľovi, vrátane škôd vzniknutých z tohto dôvodu tretím osobám.  

Článok VIII. 
Zmluvná pokuta 

8.1. V prípade iného porušenia zmluvných podmienok uvedených v článku 6.12. je objednávateľ 
oprávnený účtovať pokutu vo výške 5 000,00 Eur. 

8.2. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok uvedených v článku 6.11. je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a účtovať pokutu vo výške 
10 000,00 Eur. 

8.3. V prípade odstúpenia poskytovateľa od služby kosenia vymedzených objednávkou od 
objednávateľa bude objednávateľ prác účtovať pokutu vo výške 15 000,00 Eur. 

8.4. Zmluvné pokuty sú splatné do 7 kalendárnych dní od dňa porušenia povinnosti dodávateľom 
služby. 

Článok VIII. 
Údaje o subdodávateľoch 

8.5. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 4 tejto 
zmluvy a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

8.6. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo  uzavrel so 
zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym 
subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva 
tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

8.7. Poskytovateľ služby je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej
podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe
Údaje o subdodávateľoch.

8.8. Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ  musí byť 
odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, 
vytvárať nevyhnutné technické, organizačné, kapacitné a finančné predpoklady pre splnenie úloh 
dohodnutých v tejto zmluve tak, aby kvalita verejnoprospešných prác mala stúpajúci charakter. 

9.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy im nie sú známe žiadne okolnosti, 
ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie tejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou 
prekážkou k plneniu predmetu zmluvy. 

9.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.6. 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 a po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu príspevku zo strany 
zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

9.7. V prípade neschválenia príspevku zo strany zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 

9.8. Táto zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 
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. 

9.9. 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. 

9.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Požiadavky na údržbu verejnej zelene 
Príloha č. 2: Cenník 
Príloha č. 3: Objednávka prác a Protokol o prevzatí prác údržby verejnej zelene 
Príloha č. 4: Údaje o subdodávateľoch 

9.11. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

V Banskej Bystrici, dňa 07.03.2022 

Za poskytovateľa služby: Za objednávateľa: 

__________________________ ____________________________ 
Martin Novák   PhDr. Ivan Šabo 
     konateľ      riaditeľ 

     UNICARBACK, s.r.o.  Záhradnícke a rekreačné služby 



Príloha č. 1: Požiadavky na údržbu verejnej zelene 

Predmetom zmluvy je vykonávanie údržby plôch verejnej zelene v katastrálnom území mesta Banská 
Bystrica 
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. 
Vyčistenie okolitých komunikácií bezprostredne po kosení od spôsobeného znečistenia. 

Technické vlastnosti: 

Výška trávnika bezprostredne po kosení 5cm, v jamách do 8 cm. 
Odvoz pokosenej hmoty z jednotlivých lokalít do 24 hod. po vykonaní kosby. 

Osobitné požiadavky na plnenie: 
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. Počas kosby 
používať vhodné pracovné a bezpečnostné clony na zamedzenie odlietavania kosenej hmoty. 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. 
Zmluva na údržbu plôch verejnej zelene sa uzatvára na obdobie odo dňa účinnosti zmluvy do 
30.11.2022. 
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 

Požadované činnosti Predpokladané výmery 

Kosenie rovinatých plôch v okolí bytových 
domov 482 940 m2 

Kosenie svahovitých plôch v okolí bytových 
domov 321 960 m2 

Kosenie ruderálnych porastov (stariny) 245 100 m2 

Celková predpokladaná výmera 1 050 000 m2 



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. 



Príloha č. 2 Cenník 

Názov jednotkovej ceny 
Predpokladané 
množstvo počas trvania 
zmluvy 

Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Cena spolu v EUR 
bez DPH 

Kosenie rovinatých plôch 
v okolí bytových domov 482 940 m2 0,10 EUR 48.294,00 EUR 

Kosenie svahovitých plôch 
v okolí bytových domov 321 960 m2 0,10 EUR 32.196,00 EUR 

Kosenie ruderálnych porastov 
(stariny) 245 100 m2 0,10 EUR 24.510,00 EUR 

Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH 105.000,00 EUR 

20 % DPH v EUR 21.000,00 EUR 

Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH 126.000,00 EUR 



Príloha č. 3:   

O B J E D N Á V K A  P R Á C  A   
P R O T O K O L  O  P R E V Z A T Í  P R Á C  Ú D R Ž B Y  V E R E J N E J  Z E L E N E  

N A  Ú Z E M Í  M E S T A  B A N S K Á  B Y S T R I C A  
vyhotovený podľa Zmluvy o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene č. 3/2022 

 
 
PROTOKOL O ZADANÍ PRÁC 

 
Objednávateľ: 
 
Záhradnícke a rekreačné služby 
Švermova 45 
974 01 Banská Bystrica 
 
 

Poskytovateľ: 
 

obchodné meno a identifikačné údaje 

Objednávateľ týmto zadáva poskytovateľovi vykonať údržbu plôch verejnej zelene 
v nasledovnom rozsahu:  
 
 
 

uvedenie druhu, množstva, času (termínu) a ceny uskutočnenia prác,  
ktoré majú byť vykonané. 

 
V Banskej Bystrici dňa:                                                 V ........................................ dňa: 
Za objednávateľa:  
(Meno, priezvisko, druh práce a podpis 
povereného zamestnanca objednávateľa) 
 

Za poskytovateľa:  
(Meno, priezvisko, druh práce a podpis 
povereného zamestnanca poskytovateľa) 
 
 
 

 
PROTOKOL O PREVZATÍ PRÁC 
 
Objednávateľ týmto potvrdzuje prevzatie vykonania údržby plôch verejnej zelene 
v nasledovnom rozsahu: 
 
 
 
uvedenie druhu, množstva, času (termínu) a ceny uskutočnených uskutočnenia prác,  
ktoré boli vykonané. 
 
V Banskej Bystrici dňa:                                                          V ........................................... dňa: 
Za objednávateľa:  
(Meno, priezvisko, druh práce a podpis 
povereného zamestnanca objednávateľa) 
 

Za poskytovateľa:  
(Meno, priezvisko, druh práce a podpis 
povereného zamestnanca poskytovateľa) 
 



 

Údaje o subdodávateľoch                                                                                                                                                                                               Príloha č. 4 
 

 
V prípade, že poskytovateľ služby nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Poskytovateľa do času 
uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 
 
 
Meno, priezvisko a titul: Martin Novák, konateľ 
 
 
Dátum a miesto, podpis: 07.03.2022, Žilina  
 
 
 
 
 
 
 

P.č. Obchodné meno 
subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 
konať  za subdodávateľa 
v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu 
a dátum narodenia 

Percentuálny podiel, ktorým sa 
má podieľať  subdodávateľ na 
dodaní plnenia,  určený z 
celkovej hodnoty plnenia 
uvedenej v ponuke uchádzača 

Predmety subdodávok 
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