
Zmluva o dielo č. 1929/2021/PS - OPA 
na vypracovanie diela  

„Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica – I. etapa“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica 

Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený: Jánom Noskom, primátorom mesta 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných: Ing. arch. Ivica Gašparovičová (poverená vedením oddelenia 

ÚP a architekta mesta MsÚ) 

vo veciach technických: Ing. Lucia Vrbiniaková, PhD. (referent oddelenia ÚP 

a architekta mesta MsÚ) 

Telefón: 048/4330 880, 4330 460 
e-mail: ivica.gasparovicova@banskabystrica.sk  

 lucia.vrbiniakova@banskabystrica.sk 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Banská Bystrica 

Číslo účtu: 4017146119/7500 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK 7775000000004016795432 
IČO : 00 313 271 
DIČ : 2020451587 
IČ DPH : -- 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: Technická univerzita vo Zvolene 

Sídlo: T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  

Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia 

Zastúpený : Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.- rektor 

Osoby oprávnené na rokovanie   

vo veciach zmluvy: Ing. Juraj Modranský, PhD., vedúci Katedra plánovania a 

tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky 

vo veciach technických : Ing. Dušan Daniš, PhD., odborný asistent Katedra plánovania

 a tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky  

Telefón: +421 45 5206 331   
e-mail: modransky@tuzvo.sk, danisdusan@gmail.com  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

SWIFT kód: SPSRSKBA 

IBAN:  SK63 8180 0000 0070 0006 6124 

IČO: 00 397 440 

DIČ : 2020474808 

IČ DPH : SK2020474808 

Autorizácia :  Odborná spôsobilosť pre vyhotovovanie dokumentácie 

ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny – dokumenty starostlivosti 
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o dreviny- zodp. osoba Ing. Dušan Daniš, PhD., č. potvrdenia 

F-104/2011 

Ţivnostenský list: Okresný úrad Zvolen č. 611-7227 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

Čl.1     PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŢITOSTI ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa, ţe pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve vyhotoví a odovzdá dielo, ktorým je: „Dokument starostlivosti 

o dreviny mesta Banská Bystrica – I. etapa“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

za riadne a včasné vykonanie Diela cenu podľa Čl. 5 Zmluvy. 

1.2  Zákazka je v  hodnote limitu podľa § 117, ale postupuje sa v súlade s § 1, ods.12, písm. u)  

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

znení neskorších predpisov na poskytnutie sluţby s predmetom podrobne vymedzeným v Čl. 2 

zmluvy. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na 

svoje nebezpečenstvo v dohovorenom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Dielo v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích 

právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v 

zmysle podmienok tejto zmluvy, s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodrţiavať všeobecné 

záväzné právne predpisy a platné technické normy. 

1.4 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, ţe kvalitou Diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie 

Dielo vyhotovené podľa Čl.2 tejto zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok 

Objednávateľa riadne a včasne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa Čl. 5 za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Čl. 2 ROZSAH, OBSAH A KVALITA DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať „Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica – I. 

etapa" v rozsahu zmapovania a analýzy všetkých drevín vybraných lokalít Objednávateľom na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Banská Bystrica a jeho správe. V súlade so zákonom č.543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŢP SR č. 24/2003 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  obsahujúcim: 

2.1.1 Úvodná časť: 

 Úloha a cieľ Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica – I. etapa. 

 Definovanie pojmov starostlivosti o dreviny. 

 Vymedzenie riešeného územia dokumentu s posudzovaním drevín na plochách zelene 

verejných priestranstiev, ktoré predstavujú plochy verejných priestranstiev v majetku mesta 

Banská Bystrica. 

2.1.2 Časť prieskumno-analytická : 

Dôkladná analýza súčasného stavu a výskytu všetkých drevín v počte 5 675 ks (do 6 000 ks) 

na riešenom území, zhodnotenie druhového zloţenia, veľkostných parametrov drevín (výška 

dreviny, obvod kmeňa, priemet koruny), zdravotného stavu, zhodnotenie ich ekologického, 

krajinotvorného, estetického, hygienického, kultúrno-historického významu. 

2.1.3 Časť návrhová : 

 Návrh rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny, odporúčané pestovateľské 

zásahy na všetkých hodnotených drevinách. 



 Zhodnotenie statických pomerov a druhového zloţenia drevín situovaných v blízkosti 

frekventovaných lokalít, vyhradených zariadení /detské ihriská, miesta zhromaţďovania, 

zastávky hromadnej dopravy, prístupové komunikácie a pod./ a návrh opatrení a  zásahov za 

účelom zvýšenia bezpečnosti. 

 Výpočet ekologických benefitov drevín, vzhľadom na druh, vek, zdravotný, celkový stav -  

prepočty a údaje za kalendárny rok – zachytávanie škodlivých látok z ovzdušia (CO, NO2, 

SO2, O3, častice PM10), spotreba CO2, zachytávanie daţďovej vody. 

 Porovnanie s existujúcim Dokumentom starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica 

(Spracovateľ dokumentácie: Ekojet spol. s r.o., August 2010) a následné vyhodnotenie 

pouţiteľnosti dát a údajov pre ďalšie pripravované etapy hodnotenia drevín v katastri Banskej 

Bystrice. 

 Súbor fotografických snímkov pre všetky hodnotené dreviny – minimálne rozlíšenie 

snímku 5 MPX, súradnice v metadátach /geotagovaný JPG/. 

 Vypracovanie technickej správy a grafickej časti (M 1:1000) dodanej v tlačenej a digitálnej 

forme /nosiči dát, USB/. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi odovzdať grafickú časť 

v digitálnej forme ako samostatnú mapovú vrstvu pre inštaláciu do existujúceho Gisplan-u 

mesta Banská Bystrica vo formáte *SHP, *MDB v súradnicovom systéme S-JTSK, export 

mapových vrstiev do formátu *XLS, filtrácia v mape podľa jednotlivých atribútov, moţnosť 

editácie pre vybraných uţívateľov. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v zmysle bodu 2.1. Objednávateľovi v rámci dohodnutej 

ceny podľa Čl. 5 tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu: 

Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica – I.. etapa 

 v tlačenej forme  2 vyhotovenia 

 v digitálnej forme 1 vyhotovenie 

nasledovne: výkresovú časť vo formáte *SHP, *MDB v súradnicovom systéme S-JTSK, 

textovú a tabuľkovú časť vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG 

a kompletnú dokumentáciu vo formáte PDF. 

Základný plošný rozsah riešenia, a grafické vymedzenie vybraných lokalít je uvedené v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy. 

Čl. 3 SPÔSOB VYPRACOVANIA DIELA 

3.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie Diela Objednávateľovi v jeho sídle formou 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu, po predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom 

formou akceptácie v súlade s bodom 3.2. tohto článku. 

3.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu Diela vo forme 

akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa  (ďalej 

len „Akceptácia“). Objednávateľ je povinný Akceptovať predmet Diela do 14 dní od 

odovzdania Diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky 

voči odovzdanému predmetu Diela, pričom Zhotoviteľ je tieto povinný odstrániť v lehote do 7 

pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo strany Objednávateľa. 

V prípade ţe Zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich 

neodstráni riadne, Objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať Zhotoviteľovi 

námietky a pripomienky k predmetu Diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu 

ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani 

v dodatočnej lehote, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% 



z dohodnutej ceny za kaţdý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného 

oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, ţe 

Objednávateľ do 14 dní od odovzdania Diela Zhotoviteľom, na potvrdenie akceptácie, 

nepredloţí písomne odôvodnené námietky voči predmetu Diela, tento sa povaţuje za 

akceptovaný. Akceptáciou nie je dotknuté právo Objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti 

voči Zhotoviteľovi v zmysle Čl.6 tejto zmluvy.  

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe počas spracovania Diela poskytne po písomnej výzve Zhotoviteľa 

v nevyhnutnom rozsahu Zhotoviteľovi spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných 

údajov a ujasnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ bude písomne vo forme emailu informovať Objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, 

ktorá by bránila alebo sťaţovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na 

dohodnuté termíny dokončenia Diela a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto 

skutočnosti dozvedel. Pri nedodrţaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety Zhotoviteľ nemá 

právo ţiadať predĺţenie termínu zhotovenia Diela. 

3.5 Zhotoviteľ bude Objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti Diela elektronicky 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, v prípade 

odosielania dátových súborov Zhotoviteľ tieto odošle na elektronické úloţisko zabezpečené 

Objednávateľom podľa poţiadavky Zhotoviteľa. Určená komunikácia medzi stranami bude 

slúţiť  na kontrolu priebehu prác a dodrţiavanie časového harmonogramu a na prezentáciu 

výsledkov, resp. na pracovných rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby 

riešenia dielčích problémov. Na poţiadanie Objednávateľa prizve Zhotoviteľ na pracovné 

rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr 20 dní pred 

odovzdaním Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje vyzvať Objednávateľa na písomné schválenie 

konceptu Diela, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky poţadované náleţitosti a to najmä 

netechnickej povahy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie Diela a 

Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umoţniť. Ak Objednávateľ zistí, ţe 

Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený doţadovať sa 

toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady a v 

primeranej lehote určenej Objednávateľom. 

3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe  vykonanie Diela zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby 

pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z., 

ktorá je drţiteľom potvrdenia Ministerstva ţivotného prostredia SR o zapísaní do zoznamu 

odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na 

vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny a ktorej spôsobilosť preukáţe pri podpise tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za Dielo, akoby ho vypracoval sám. 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vypracovaní diela postupovať v súlade s územným plánom mesta 

Banská Bystrica v rozsahu zverejnenom na internetovej stránke Objednávateľa. V prípade 

potreby doplnenia podkladov, ktoré sú Objednávateľovi dostupné, budú tieto poskytnuté po 

vzájomnej dohode Objednávateľa so Zhotoviteľom na základe poţiadaviek vyplývajúcich z 

metodiky spracovania dokumentu. 

Čl. 4 ČAS PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá Dielo, po jeho akceptácii, Objednávateľovi v termíne do 

01.12.2021. 

4.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním Diela 

Objednávateľovi, po  jeho akceptácii v zmysle Čl. 3 bod  3.2 tejto zmluvy.  



4.3 Zmluvné strany sa dohodli, ţe vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 

okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaloţení náleţitej odbornej starostlivosti predvídať 

a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany Zhotoviteľa, sa 

neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu dodania Diela a ustanovenie Čl. 5 bod 5.7 za 

podmienky, ţe sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania Diela 

dodatkom k zmluve. Objednávateľ zodpovedá za to, ţe doklady a podklady ním odovzdané 

Zhotoviteľovi sú bez právnych vád. 

Čl. 5 CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

5.1.   Cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena je stanovená v zmysle 

cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 29.07.2021 nasledovne: 

Cena za I. etapu bez DPH  28 605,00 € 

20% DPH    5 721,00 € 

Cena za I.. etapu celkom s DPH 34 326,00 € 

Slovom : tridsaťštyritisíctristodvadsaťšesť eur. 

5.2 Cenu Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po Akceptácií 

Diela v zmysle čl. 3 bod 3.2 tejto zmluvy. Zmluvná cena je stanovená v bode 5.1 tohto článku. 

V cene za zhotovenie Diela sú zahrnuté všetky náklady vynaloţené Zhotoviteľom v súvislosti s 

plnením predmetu tejto zmluvy t. j. zabezpečenie vstupných podkladov a tieţ trovy Zhotoviteľa 

potrebné na vykonanie Diela a vyhotovenie Diela v poţadovanej forme.  

5.3 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. 

5.4 Po písomnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom, vyhotoví Zhotoviteľ v súlade 

s platnou legislatívou faktúru vyhotovenú v  súlade s ustanoveniami §71 zákona č. 222/ 2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zašle ju Objednávateľovi v elektronickej podobe na e-mailovú 

adresu: podatelna@banskabystrica.sk. Faktúra sa povaţuje za doručenú dňom jej riadneho 

doručenia na e-mailovú adresu Objednávateľa.. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude 

zmluvnými stranami písomne potvrdený protokol o prevzatí Diela, ktorý bude tvoriť prílohu 

faktúry.  

5.5 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Podmienkou 

úhrady bude skutočnosť, ţe faktúra bude spĺňať náleţitosti daňového dokladu. Ak faktúra bude 

obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru 

Zhotoviteľovi na prepracovanie. Obsahovými nedostatkami sa rozumie, ţe faktúra nebude mať 

náleţitosti v súlade s platnou legislatívou alebo dohodnuté v tejto zmluve, vrátane jej prílohy. 

V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry, 

resp. prílohy Objednávateľovi. 

5.6 V prípade  omeškania s úhradou  riadne vystavenej faktúry za riadne a včasne odovzdané Dielo 

je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% 

z fakturovanej sumy za kaţdý deň omeškania. 

5.7 V prípade, ţe Zhotoviteľ  nedodá  Dielo v dohodnutom termíne podľa Čl. 4 bod 4.1 tejto 

zmluvy, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny podľa 

5.1 za kaţdý deň omeškania. 

5.8 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 
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5.9 Zmluvná pokuta sa povaţuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v 

peňaţnom ústave uvedenom v tejto zmluve. 

5.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 

záväzok zo zmluvy. 

Čl. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe Dielo bude zhotovené a dodané  podľa ustanovení tejto zmluvy 

včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou 

legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude pouţiteľné 

na dohodnutý účel.  

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní Diela s maximálnou odbornou starostlivosťou, 

dodrţiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť podkladmi 

Objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných 

strán potvrdenými obidvoma stranami. 

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá  za vady Diela v  z mysle  § 560  a  nasl. Obchodného   zákonníka. 

6.4. Záručná doba na zhotovené Dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 

začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle Čl. 3 bod 3.2. Záručná doba sa automaticky 

predlţuje o dobu odstraňovania vady Diela v záručnej dobe. 

6.5. V prípade, ţe sa počas záručnej doby Diela preukáţe jeho nekvalita, neúplnosť Diela, prípadne 

budú zistené iné vady ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie Diela, má Objednávateľ 

nárok poţadovať od Zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho rozsahu plnenia 

v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom.  

6.6. Pokiaľ nebude náhradné plnenie Čl. 6 bod 6.5 dodané v stanovenej primeranej lehote, 

Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za Dielo  za 

kaţdý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť 

od zmluvy. Rovnako má Objednávateľ nárok poţadovať od Zhotoviteľa náhradné plnenie vţdy 

vtedy, ak Dielo kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe Diela na jej základe zhotovovaného. 

Poţiadavka bude uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla Zhotoviteľa.  

6.7. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prípadné  vady  Diela  odstrániť  bezodplatne,  bez  zbytočného  

odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní  po  uplatnení  oprávnenej  reklamácie  

Objednávateľom.  Objednávateľ  sa  zaväzuje,  ţe  prípadnú  reklamáciu  vady  Diela  uplatní  

bezodkladne  po  jej  zistení  písomnou  formou. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa môţu písomne 

dohodnúť  na dlhšej lehote na odstránenie vád Diela.  

6.8. Reklamácia  sa  povaţuje  za  vybavenú  odstránením  vady  Diela  alebo  jeho  časti  riadne  

a včas, s potvrdením  zo  strany  Objednávateľa  o prevzatí  opraveného  Diela  alebo  jeho  časti  

formou  preberacieho  protokolu. 

6.9. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  ţe  nepouţije  Dielo,  ktoré  je  predmetom  tejto  zmluvy  bez  súhlasu  

Objednávateľa  na  iné  účely  ako  tie,  ktoré  sú  určené  v tejto  zmluve. 

Čl. 7 DOBA TRVANIA ZMLUVY  

7.1. Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a,  

ods.1  zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a, ods.1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

7.2. Predmetná zmluva zanikne:  



7.2.1. splnením predmetu zmluvy v lehote podľa článku 4, bod 4.1 tejto zmluvy po 

ukončení Diela; 

7.2.2. dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode; 

7.2.3. odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v 

prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za  podstatné porušenie  zmluvy 

sa povaţuje okrem prípadov uvedených v zmluve aj:  

a) nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku 2 a/alebo 

článku 3, bod 3.2. aţ 3.7 a/alebo článku 4, bod 4.1, a/alebo v článku 6, bod 6.1, 

6.2., 6.6, 6.7 tejto zmluvy riadne a včas, ak Zhotoviteľ uvedenú povinnosť 

nesplní ani do 10 dní od doručenia písomného upozornenia Objednávateľa 

Zhotoviteľovi;  

b) ak Objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa, s 

upozornením na moţnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní  svoje zmluvné 

povinnosti na plnenie ktorých sa zaviazal v zmysle článku 5. bod 5.2. tejto 

zmluvy ani v dodatočnej lehote 20 dní odo dňa doručenia písomného 

upozornenia od Zhotoviteľa na omeškanie s plnením jeho zmluvnej povinnosti; 

7.2.4. odstúpením Objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v  priebehu účinnosti tejto 

zmluvy bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená 

reštrukturalizácia, alebo ak bude  Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné 

podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle 

zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.  

7.2.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. 

právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.), ako aj s výnimkou nároku 

na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle 

zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po 

skončení platnosti a účinnosti  tejto zmluvy. 

7.3. Ukončením zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani 

nárok na náhradu škody.  

Čl. 8 OSTATNÉ USTANOVENIA 

8.1 Zhotoviteľ zvolá pracovné stretnutie v úvodnej časti spracovania, najneskôr 5 kalendárnych dní 

od účinnosti tejto zmluvy a následne minimálne 3-krát počas spracovania a 1x v závere 

spracovania jednotlivých častí predmetu zmluvy, ktorého sa zúčastnia oprávnení zástupcovia 

oboch zmluvných strán. Z pracovných stretnutí Zhotoviteľ vypracuje podrobný  zápis, v ktorom 

budú určené ďalšie postupy spracovania predmetu zmluvy. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzatvorení zmluvy 

zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy zo strany 

Objednávateľa, alebo Objednávateľ uplatní nové poţiadavky na Zhotoviteľa. Objednávateľ je 

povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, keď dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností 

spolupôsobenia dojednaných v tejto zmluve. 

8.3 Objednávateľ zodpovedá za to, ţe doklady a podklady sú bez právnych a technických vád. 

Spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní od jeho vyţiadania. 



Osobitnú lehotu dojednajú  zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré 

nemôţe Objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami. Po dobu omeškania Objednávateľa s 

poskytnutím spolupôsobenia, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať 

predmet zmluvy v dohodnutom termíne. 

Čl. 9 LICENCIA  

9.1. Zmluvné strany potvrdzujú, ţe Dielo (a jeho časti) vyhotovené Zhotoviteľom je predmetom 

ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Autorský zákon)“.  

9.2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) 

na  pouţívanie Diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie 

Diela, vrátane úpravy Diela (najmä za účelom doplnenia poţiadaviek, aktualizácie Diela, 

ďalšieho spracovania), rozširovanie, rozmnoţovanie, preklad, sprístupňovanie a spracovanie 

Diela (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, aj pre potreby sumarizačných a propagačných 

publikácii o Objednávateľovi, ako aj na verejné vystavenie Diela v sídle Objednávateľa alebo na 

webovom sídle Objednávateľa. Súčasťou Zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo 

Objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu Diela (alebo jeho časti) treťou osobou 

alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie Diela (alebo jej časti). 

9.3. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k Dielu  

ako celku ako aj k akejkoľvek jeho časti. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť sublicenciu 

v rozsahu udelenej licencie tretej osobe. 

9.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, ţe cena za udelenú licenciu a súhlas s poskytnutím 

sublicencie podľa bodu 9.3 tohto článku  je zahrnutá v cene za predmet plnenia, uvedenej 

v článku 4, bod 4.1 tejto zmluvy, bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov Zhotoviteľa 

voči Objednávateľovi.  

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje a potvrdzuje, ţe odovzdaním Diela Objednávateľovi v súlade s touto 

zmluvou a ani udelením licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené 

záujmy tretích osôb.  

9.6. Ak Zhotoviteľ uskutočnením Diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá 

bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby 

mu táto osoba udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho pouţitie v rozsahu rovnakom ako je 

uvedené v tomto článku zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť 

Objednávateľovi a/alebo previesť ju na Objednávateľa v súlade s touto zmluvou.  

9.7. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na pouţitie Diel tretích strán v rozsahu, v 

akom mu bol udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z 

priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku pouţitia autorského Diela 

Objednávateľom. 

Čl. 10   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.2 Kaţdá zo zmluvných strán sa zaväzuje, ţe neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto dohody, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) 



zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, 

je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, 

keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej strane. 

10.3 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 

prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným 

a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného 

alebo neúčinného ustanovenia. 

10.4 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, 

pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. 

V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrţaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany 

si dohodli, ţe účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, 

ktorá zásielku doručuje. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ţe v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán poţiada o rozhodnutie súd. 

10.6 Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o Dielo sa zmluvné strany 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.7 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Mestom Banská 

Bystrica za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe im nie sú známe ţiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť 

túto zmluvu. V prípade, ţe taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej 

zmluvnej strane vznikne. 

10.9. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, ţe si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú 

si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a váţnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.   

10.10. Zmluva je vypracovaná v 5 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrţí 2 vyhotovenia            

a objednávateľ 3 vyhotovenia zmluvy.  

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa  .......................  V ..........................  dňa  ....................... 

 

 

 

Za Objednávateľa :     Za Zhotoviteľa : 
 

 

 

 

 

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

Ján Nosko                          Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  
primátor mesta                 rektor TUZVO 
Banská Bystrica      



 

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 1929/2021/PS -OPA 
Základný plošný rozsah riešenia a grafické vymedzenie vybraných lokalít 

 

Názov lokality 

výmera (ha) 



Názov lokality 

výmera (ha) 

MLÁDEŢNÍCKA  
❶ 

18,4 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

BERNOLÁKOVA 
❷ 

2,6 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

KRÁĽOVÁ – 

PODHÁJ 
❸ 

5,9 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

GAŠTANOVÁ 
❹ 

5,5 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

MAGURSKÁ – 

JELŠOVÝ 

HÁJIK 
❺ 

11,8 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

SEVERNÁ 
❻ 

7,8 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

VANSOVEJ 
❼ 

1,7 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

PARK PRI KAŠTIELI 

RADVANSKÝCH 
❶ 

3,3 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

NÁRODNÁ 

ULICA 
❷ 

1, 0 HA 

 



Názov lokality 

výmera (ha) 

NÁMESTIE 

SLOBODY 
❸ 

4,5 HA 

 



 


