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uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Článok 1. 

Zmluvné strany 

 

1.1  Objednávateľ: Mesto Levice 

 so sídlom: Námestie hrdinov č. 1, 934 32  Levice 

       Zastúpený: RNDr. Ján Krtík – primátor mesta 

       IČO: 00307203 

       DIČ: 2020403242 

       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

       Číslo účtu: 4220282802/3100 

       BIC: LUBASKBX 

       IBAN: SK4731000000004220282802 

 

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zmluvy: Ing. Timotej Halaši 

 

1.2  Poskytovateľ: AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 

  Sídlo: Malý Kiar 165, 934 01 Levice 

 IČO:  36 825 387 

 DIČ:  2022439760 

 Zastúpený:  Miloslav Mandrák – konateľ spoločnosti 

 Zapísaný v : Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka  

  číslo: 20547/N 

 Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Levice 

 Číslo účtu:  4005388356/7500 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0538 8356 

 SWIFT/BIC:     CEKOSKBX 

 

 

Článok 2 

Preambula  

 

Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného  obstarávania v zmysle zákona č. 

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

neskorších predpisov na predmet zákazky „Chemická ochrana drevín“. Objednávateľ na 

uzavretie tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou. 

 

 

Článok 3 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi službu 

„Chemická ochrana drevín“, ktorá zahŕňa: 



a) integrovanú chemickú ochranu stromov druhu pagaštan konský proti škodcovi 

ploskáčikovi pgaštanovému na všetkých evidovaných jedincoch v meste Levice 

a v mestských častiach (počet: 734 kusov). 

b) Ostatnú chemickú ochranu drevín na území mesta Levice a v mestských častiach. 

 

3.2  Chemická aplikácia bude realizovaná s použitím insekticídneho prípravku proti 

ploskáčikovi pagaštanovému registrovaného pre rok 2022, fungicídneho prípravku na 

ochranu drevín registrovaného pre rok 2022 spolu s výživovým listovým hnojivom 

s významnou fungistatickou funkciou a aditívami na všetkých evidovaných jedincoch 

v meste Levice a v mestských častiach. Integrovaná chemická ochrana spočíva v 

kompletnej ochrane  pagaštanov a je zložená z dvoch samostatných ošetrení, 

t. j. dvoch aplikácií postrekov: 

I. aplikácia – predpokladaný termín v prvej polovici mesiaca máj roku 2022 

(v závislosti od fenologických prejavov drevín, poveternostných podmienok a výskytu 

škodcu),  

II. aplikácia – predpokladaný termín v prvej polovici mesiaca jún roku 2022 

(v závislosti od fenologických prejavov drevín, poveternostných podmienok a výskytu 

škodcu). 

 

Objednávateľ požaduje ošetriť celú drevinu zmáčaním (listy a kmeň), čím sa potlačí 

výskyt všetkých vývinových štádií škodcu, ako aj postupu nákazy fytopatogénnymi 

hubami. 

 

3.3 Ostatná chemická ochrana drevín s použitím insekticídneho alebo fungicídneho 

prípravku registrovaného na rok 2022 na území mesta Levice a v mestských častiach 

bude realizovaná iba v prípade potreby poskytnutia tejto služby v priebehu roka 2022, 

a to na základe písomnej alebo elektronickej požiadavky objednávateľa. 

 

 

Článok 4 

Termín plnenia zmluvy 

 

4.1    Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2022. 

 

 

Článok 5 

Miesto plnenia predmetu 

 

5.1 Chemická ochrana sa vzťahuje na územie mesta Levice a mestských častí Horša, Malý 

Kiar, Kalinčiakovo  a Čankov.  

 

 

Článok 6 

Cena 

 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy  je stanovená dohodou v zmysle § 2  zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe Návrhu na 

plnenie kritérií - Príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 



Článok 7 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

 

7.1 Zmena zmluvne dohodnutej ceny bude možná len na základe dohody oboch zmluvných 

strán a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

7.2  Zmena zmluvne dohodnutej ceny je možná iba v nasledovných prípadoch: 

a) pri zmene právnych predpisov súvisiacich so zložením chemických prípravkov 

a látok, určených na postrek pagaštanu konského proti kalamitnému škodcovi 

ploskáčikovi pagaštanovému, 

b) pri zmene sadzby DPH, alebo iných administratívno-finančných opatreniach štátu. 

 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytované služby podľa tejto zmluvy 

neprevýši sumu spolu 31 000,- € s DPH. 

 

 

Článok 8 

Fakturácia a splatnosť 

 

8.1   Poskytovateľ sa s objednávateľom dohodli, že cena bude vypočítaná ako súčet súčinov 

jednotkových cien podľa Návrhu na plnenie kritérií poskytovateľa a skutočného objemu 

dodania služieb. 

 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na základe faktúr za 

poskytnutú službu a to faktúru po ukončení prvého ošetrenia stromov a faktúry po 

druhom ošetrení stromov v danom kalendárnom roku počas celej doby splatnosti tejto 

zmluvy, na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu, potvrdeného 

oboma zmluvnými stranami (musí byť doložený ku každej faktúre). 

 

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za ostatnú chemickú ochranu drevín 

po ukončení požadovanej aplikácie chemického ošetrenia drevín na základe faktúry za 

poskytnutú službu počas celej doby splatnosti tejto zmluvy. 

 

8.4 Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a prílohu faktúr budú tvoriť 

protokoly o odovzdaní a poskytnutí služby. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. 

 

 

Článok 9 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

9.1 Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční preberacím protokolom 

vykonaných prác s uvedením chemických prípravkov, ktoré poskytovateľ použil pri 

ošetrovaní drevín, potvrdeného obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 



Článok 10 

Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

 

10.1 Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci počas doby potrebnej na 

poskytnutie služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

 

10.2 Nebezpečenstvo škody k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním 

predmetu zákazky v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

 

Článok 11 

Zodpovednosť za vady diela 

 

11.1 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 

Obchodného zákonníka. 

 

11.2 Poskytovateľ poskytne záruku na vykonanú službu do konca vegetačného obdobia t. j. 

do 31.októbra príslušného kalendárneho roka. 

 

 

Článok 12 

Náhrada škody  

 

12.1 Ak vznikne objednávateľovi alebo tretím osobám zavinením poskytovateľa škoda, alebo 

z dôvodu zanedbania si povinnosti poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním služieb 

podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný uviesť poškodenú vec do pôvodného stavu 

do 40 dní, ak to nie je možné, spôsobenú škodu finančne nahradiť v termíne do 40 dní 

odo dňa nahlásenia škody poškodeným. Výška škody bude určená znalcom, náklady na 

znalecký posudok hradí poskytovateľ. 

 

 

Článok 13 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

13.1 Poskytovateľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, ktoré zodpovedajú  predpisom a normám v Slovenskej republike. 

 

13.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

13.3 Poskytovateľ sa zaväzuje použiť vysokotlakové postrekovacie zariadenie, aby 

zabezpečil dôkladné chemické ošetrenie drevín pagaštanu konského v súlade s ďalšími 

ustanoveniami v tejto zmluve. 

 

13.4 Poskytovateľ je povinný v plnom rozsahu a dohodnutých termínoch odovzdať predmet 

zmluvy. 

 

13.5 Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní služby dodržať právne normy súvisiace 

s poskytnutím predmetu Zmluvy. 

 



13.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie služby. Ak objednávateľ zistí, že 

poskytovateľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi zmluvnými povinnosťami je 

objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby poskytovateľ odstránil vady, prípadne 

škody vzniknuté chybným poskytovaním služby a aby dielo vykonával riadnym, 

zmluvne dohodnutým spôsobom. Ak tak poskytovateľ neurobí, je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

 

 

Článok 14 

Zmluvné pokuty 

 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúr, 

uhradí dodávateľovi 0,2% úrok z omeškania z fakturovanej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak poskytovateľ neposkytne službu v zmluvne 

dohodnutých termínoch zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% 

z celkovej sumy predmetu zákazky za každý deň omeškania v plnení zmluvne 

dohodnutých termínov.  

 

 

Článok 15 

Ukončenie trvania zmluvy a odstúpenie od zmluvy  

 

15.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2022. 

 

15.2 Pred uplynutím doby,  na ktorú sa zmluva uzatvára možno platnosť zmluvy skončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, pričom zmluva zaniká dňom, na ktorom sa zmluvné 

strany dohodli 

b) odstúpením od zmluvy poskytovateľom v prípade, že poskytovateľovi nebude 

v lehote splatnosti a po upozornení ani v náhradnom termíne uhradená fakturovaná 

suma za poskytnutú službu, pričom táto Zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia 

Objednávateľovi.   

c) odstúpením od zmluvy objednávateľom ak poskytovateľ opakovane riadne a včas 

neplní svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a bol na možnosť odstúpenia z dôvodu 

vytýkaného porušenia povinností písomne upozornený a aj napriek tomu 

v nápravnej lehote oznámenej mu v písomnom upozornení porušenie vytýkanej 

povinnosti neodstránil, pričom táto Zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia 

poskytovateľovi.  

 

15.3 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

 

 

Článok 16  

Osobitné ustanovenia 

 

16.1 Poskytovateľ poskytne službu, ktorá je predmetom tejto zmluvy, v súlade 

s podmienkami uvedenými v  zmluve. 

 



16.2 Za objednávateľa je zodpovedná osoba pre styk s poskytovateľom zamestnanec mesta 

Ing. Timotej Halaši. 

 

 

Článok 17 

Záverečné ustanovenia 

 

17.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka 

a právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

17.2 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že nebola 

uzavretá v tiesni, alebo za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Súhlasia s jej 

obsahom a na dôkaz toho ju potvrdzujú podpisom. 

 

17.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim  po dni zverejnenia tejto zmluvy. 

 

17.4 Zmluva sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dva 

poskytovateľ.  

 

 

Článok 18 

Podpisy zmluvných  strán 

 

 

V Malom Kiari, dňa   21.04.2022                                   V Leviciach, dňa 21.04.2022 

 

 

 

      Miloslav Mandrák vr.                                                         RNDr. Ján Krtík vr. 

     konateľ spoločnosti                                                        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


