
RÁMCOVÁ DOHODA 
o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „rámcová dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
medzi 

 Zhotoviteľom  
Názov       A.I.I. Technické služby s. r. o. 
Sídlo  Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava – mestská časť 

Petržalka  
Štát      Slovenská republika 
Zastúpený     Norbert Veselský- konateľ 
Zapísaný v OR                                        Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka č. 68690/B  
IČO     45 917 833  
DIČ      2023138755 
IČ DPH     SK2023138755 
Bankové spojenie         
IBAN      
BIC (SWIFT)       
Kontaktná osoba   Tomáš Harmady,  
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 

a 
  
Objednávateľom  
Názov      Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo      Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
Štát      Slovenská republika  
Zastúpený     RNDr. Richard Müller, PhD.,  generálny riaditeľ  
IČO      00 626 031 
DIČ      20 21 12 58 21  
IČ DPH     SK 20 21 12 58 21 
Bankové spojenie     
IBAN        
BIC (SWIFT)      
Kontaktná osoba   RNDr. Michal Klaučo, PhD.,   
 (ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
  
(Ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne ako „zmluvné strany“ jednotlivo „zmluvná 
strana“.)  
  

Článok 1  

Základné ustanovenia 

 

1.1 Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej tiež „objednávateľ“), ako verejný 

obstarávateľ realizoval verejné obstarávanie postupom verejnej súťaže podľa § 66 



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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na 

predmet zákazky s názvom „Realizácia vegetačných prvkov v rámci národného projektu 

Zelené obce“. 

1.2 Rámcovou dohodou sa rozumie táto rámcová dohoda uzatvorená medzi 

objednávateľom a zhotoviteľom, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť 

realizáciu vegetačných prvkov jednotlivým užívateľom za podmienok uvedených v tejto 

rámcovej dohode.  

1.3 Súčasťou rámcovej dohody sú  nasledujúce prílohy ako jej neoddeliteľné súčasti: 

         Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

         Príloha č. 2: Jednotkové ceny za položky      

         Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov       

1.4 Objednávateľom sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie Slovenská agentúra 

životného prostredia, ako prijímateľ národného projektu s názvom „Podpora 

biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ 

(ďalej len „národný projekt Zelené obce“), ktorý je financovaný z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Objednávateľ nie je užívateľom pre 

účely tejto rámcovej dohody, ale poskytuje podporu na základe Zmluvy o poskytnutí 

podpory v rámci národného projektu Zelené obce ďalším subjektom, ako užívateľom 

národného projektu Zelené obce.  

1.5 Užívateľom sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie obec podľa zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorej objednávateľ poskytuje 

podporu na základe účinnej Zmluvy o poskytnutí podpory. 

1.6 Zmluva o poskytnutí podpory je účinný zmluvný vzťah uzatvorený medzi užívateľom 

a objednávateľom na základe schválenej žiadosti o poskytnutí podpory. Zmluvou 

o poskytnutí podpory vzniká užívateľovi nárok na podporu vo forme plnenia predmetu 

tejto rámcovej dohody. 

1.7 Národný projekt Zelené obce je viazaný na zachovanie a obnovu biodiverzity a 

ekosystémov a ich služieb, prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej 

infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov, ktoré:  

a) sa realizujú v zastavanom území obce v zmysle § 139a  ods. (8) zákona  č. 50/1976 Zb., 

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

b) sa realizujú aj vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany 

prírody a krajiny – miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

c) majú verejno-prospešný charakter, 

d) prispievajú k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre 

konkrétne územie, pričom sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové 

funkcie, 



e) posilňujú klimatickú funkciu, pôdoochrannú funkciu, vodoochrannú funkciu, 

krajinotvornú funkciu ekosystémov a environmentálnu funkciu urbanizovaného 

prostredia, 

f) sa realizujú podľa realizačného projektu výsadby v súlade s článkom 3, bodom 3.8 tejto 

rámcovej dohody. 

1.8 Zhotoviteľom sa pre účely tejto rámcovej dohody rozumie fyzická alebo právnická osoba 

podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej tiež „zhotoviteľ“), ktorý na základe procesu verejné 

obstarávania uzatvoril s objednávateľom túto rámcovú dohodu. 

1.9 Zmluvnou hodnotou sa rozumie suma rovná hodnote zákazky vo výške  5.507.496,00       

EUR bez DPH (slovom: päťmiliónovpäťstosedemtisícštyristodeväťdesiatšesť eur), pričom 

platí, že sumárnym zabezpečením vegetačných prvkov v tejto sume dochádza 

k automatickému zániku tejto rámcovej dohody. 

 

Článok 2  

Predmet rámcovej dohody 

 

2.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa za podmienok určených 

v tejto rámcovej dohode zabezpečiť pre objednávateľa realizáciu vegetačných prvkov 

jednotlivým užívateľom a na strane druhej záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi 

za zrealizované vegetačné prvky odmenu vo výške a v lehotách splatnosti tak, ako je 

dohodnuté v  tejto rámcovej dohode. 

 

Článok 3 

Špecifikácia realizácie vegetačných prvkov 

 

3.1 Realizácia vegetačných prvkov, ku ktorej sa zaväzuje zhotoviteľ v rámci výkonu 

predmetu tejto rámcovej dohody, spočíva v dodaní vegetačných prvkov, ktorých zoznam 

tvorí prílohu č. 1 tejto rámcovej dohody a súvisiacich úkonov v nasledovnom rozsahu: 

• dodanie drevín 

• výsadba drevín, aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy 

drevín,ochrana pôdneho substrátu, nevyhnutné terénne a zemné úpravy, fixačno-

stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu 

jednotlivých vegetačných prvkov, následný monitoring vitality jednotlivých drevín. 

3.2 Výsadba drevín je úkon zahrňujúci vkladanie dreviny v bale do pôdneho lôžka na trvalé 

stanovište, ktoré je definované v realizačnom projekte výsadby. Úkon výsadby dreviny 

vykonáva len osoba, alebo osoby pod vedením odborne spôsobilej osoby v rozsahu 

starostlivosti o dreviny a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. Realizovaná výsadba bude evidovaná v osobitnom 

protokole s verifikáciou odborne spôsobilej osoby, ako súčasť definovanej 

dokumentácie počas implementácie národného projektu Zelené obce. Zároveň, ak je to 



v niektorých prípadoch nevyhnutné a potrebné, tak úkon výsadby sa realizuje mobilným 

presádzačom drevín do priemeru 20 cm. Následné zalievanie sa vykonáva 

prostredníctvom motorizovanej mobilnej cisterny na zalievanie.  

3.3 Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín je úkon zahrňujúci 

zásyp, resp. prisyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti. 

Pôdny substrát zlepšuje biologicko-chemické a fyzikálne vlastnosti povrchových vrstiev. 

Pôdny substrát  obsahuje minimálny obsah spáliteľných látok v sušine 6,5% a celkový 

obsah v sušine 20%. Pôdny substrát sa aplikuje v maximálnej miere šetrným spôsobom 

voči okolitému prostrediu, ktoré predstavuje mobilnú pneumatickú prepravu. Zároveň 

ak je to nevyhnutné, tak sa vykonáva aj úkon preosievania zeminy, resp. pôdneho 

substrátu mobilným preosievačom zeminy priamo na mieste výsadby.  

3.4 Ochrana pôdneho substrátu je úkon zahrňujúci ochranné prvky v podobe vrchného 

zásypového krytu vysadenej dreviny. Ochrana pôdneho substrátu textíliou s dobou 

rozkladu 2 – 5 rokov, ktorá sa priťaží prírodným mulčovacím materiálom – štiepka dlhá 

maximálne 7 cm. 

3.5 Nevyhnutné terénne a zemné úpravy je úkon zahrňujúci maximálne šetrný spôsob 

hĺbenia a úpravy pôdneho krytu prostredníctvom mobilných pôdnych fréz a mobilných 

pňových fréz a drtičov, ľahkých výkopových a rýpadlových mechanizmov a to tak, aby 

nedochádzalo k degradácii a poškodzovaniu okolitého prostredia. 

3.6 Fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia sú prvky a opatrenia, ktoré majú ochranný 

charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov – úkon zahrňuje inštaláciu 

fixačných prvkov, ktoré majú funkciu ochrany drevín pred nepriaznivými 

poveternostnými vplyvmi, kde fixačné prvky sú dreveného vyhotovenia do priemeru 10 

cm. K fixačno-stabilizačným prvkom je nevyhnutné doplniť úkon závlahového prvku pre 

podpovrchovú flexodrenáž v priemere 80 – 100 mm, v dĺžke 2,5 m na každý realizovaný 

vegetačný prvok osobitne.  

3.7 Následný monitoring vitality jednotlivých drevín je úkon zahrňujúci monitoring 

rastového štádia jednotlivých drevín a to jeden krát na vysadenú drevinu po dobu 

trvania rámcovej dohody. Účelom je zabezpečiť ochranu pred poškodzovaním a ničením 

drevín, a v prípadoch potrebných poukázať na neodbornú údržbu a starostlivosť o 

dreviny. Monitoring zisťuje zdravotný stav drevín, fyziologickú vitalitu a prevádzkovú 

bezpečnosť s cieľom zistiť stav monitorovacej dreviny a následne aplikovať drevinám 

požadovanú starostlivosť. Monitoring je zameraný aj na výskyt kalamitných škodcov a 

patogénov, čo pri ich šírení by mohli byť poškodzované dreviny aj iných vlastníkov. Pokiaľ 

je pri monitoringu zistený kalamitný stav dreviny alebo aplikovaná nevhodná 

starostlivosť, užívateľ dostane správu s odporučeniami  na ďalší postup v oblasti 

starostlivosti o dreviny. Pri každom monitoringu dreviny sa vyhotovuje súhrnný odborný 

posudok z miesta realizácie výsadby, ktorý obsahuje komplexnú fotodokumentáciu 

každej dreviny, zhodnotenie aktuálneho stavu, odporúčania a použitá metodológia a 

zariadenia vykonania monitoringu.  



3.8 Konkrétne vymedzenie požadovanej realizácie vegetačných prvkov bude určené  

v realizačnom projekte výsadby, ktorý sa vyhotovuje odborne spôsobilou osobou podľa 

§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

a v súlade s metodickými usmerneniami objednávateľa.  Realizačný projekt výsadby: 

• definuje miesto realizácie vegetačných prvkov, 

• definuje spôsob realizácie vegetačných prvkov, 

• definuje rozsah realizácie vegetačných prvkov,  

• definuje typ oprávnených vegetačných prvkov, 

• ak je to miestne a vecne príslušné vychádza aj z návrhových opatrení schválenej 

dokumentácie ochrany prírody a krajiny (miestne územné systémy ekologickej 

stability podľa zákona o ochrane prírody a krajiny), 

• môže definovať plochy, priestor tej časti krajiny, kde je žiaduce docieliť legislatívnu 

ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov 

regionálneho/miestneho územného systému ekologickej stability. 

3.9 Zhotoviteľ predmet plnenia tejto dohody zabezpečuje prostredníctvom vystavenej 

objednávky, a to až na základe schválenej žiadosti o poskytnutí podpory na realizáciu 

vegetačných prvkov užívateľovi zo strany objednávateľa za podmienok a postupov 

uvedených v tejto rámcovej dohode.  

 

Článok 4 

Spôsob plnenia rámcovej dohody 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet rámcovej dohody sa bude plniť na základe 

objednávok zadaných zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi, v ktorých budú 

uvedené nasledujúce údaje: 

• objednávateľ s jeho identifikačnými údajmi v zmysle platných účtovných predpisov, 

• zhotoviteľ s jeho identifikačnými údajmi v zmysle platných účtovných predpisov, 

• užívateľ s jeho identifikačnými údajmi v zmysle platných účtovných predpisov, 

• miesto realizácie, kde sa bude predmet tejto dohody realizovať, 

• cenová špecifikácia, 

• rozsah predmetu tejto rámcovej dohody vo vzťahu k realizačnému projektu výsadby.  

4.1 Objednávateľ vystaví objednávku zhotoviteľovi, až na základe účinnej Zmluvy 

o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi objednávateľom a užívateľom. 

4.2 Termín realizácie vegetačných prvkov je stanovený na 30 pracovných dní, odo dňa 

doručenia  objednávky zhotoviteľovi, t. j. uplatnenia si predmetu rámcovej dohody zo 

strany objednávateľa voči zhotoviteľovi. Uvedená lehota môže byť v odôvodnených 

prípadoch predĺžená dohodou zmluvných strán a to v prípade vyššej moci a iných 

nepredvídateľných okolností ako napr. nepriaznivé počasie a pod.   

4.3 Lehota na vystavenie objednávky zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi na predmet 

plnenia rámcovej dohody je stanovená na 180 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí podpory medzi užívateľom a objednávateľom.  



4.4 Objednávateľ si vyhraduzuje právo upraviť spôsob zadávania plnenia rámcovej dohody 

s ohľadom na potrebu implementácia národného projektu Zelené obce (napr. rozšírenie, 

alebo nahradenie objednávky o ďalšie typy dokladov).  

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné plnenie na základe vystavenej objednávky  

objednávateľom zhotoviteľovi na plnenie úžívateľovi nesmie byť na 1 projekt/1 obec 

nižšie ako 7 000,- € bez DPH, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

Článok 5 

Odmena a platobné podmienky 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi bude za zabezpečenie realizácie 

vegetačných prvkov na základe doručenej a uskutočnenej objednávky na predmet 

realizácie rámcovej dohody patriť odmena vo výške, ktorá bude zodpovedať súčtu cien 

za jednotlivé položky, ktoré sa určia ako súčin požadovaného rozsahu a jednotkových 

cien, ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, v Prílohe č. 2 Jednotkové ceny za položky, 

a ktoré sa vypočítajú vo vzťahu ku každej Zmluve o poskytnutí podpory.  

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2   sú uvedené 

v eurách, sú nemenné a počas celej doby trvania tejto rámcovej dohody nemôže dôjsť 

k ich zvýšeniu. 

5.3 Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 sú bez dane z pridanej hodnoty. K vypočítanej  

odmene bude vždy pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške určenej príslušným 

právnym predpisom platným v čase fakturácie. 

5.4 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že maximálny súčet všetkých odmien na 

základe doručených a uskutočnených objednávok uhradených zhotoviteľovi podľa tejto 

rámcovej dohody (Zmluvná hodnota) nesmie presiahnuť sumu 5.507.496,00 EUR bez 

DPH (slovom: päťmiliónovpäťstosedemtisícštyristodeväťdesiatšesť eur). Zrealizovaním 

vegetačných prvkov v tejto sume dochádza k automatickému zániku tejto rámcovej 

dohody.     

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvnú hodnotu podľa ustanovení článku 1, bodu 1.9 

a článku 5, bodu 5.4 tejto rámcovej dohody sa objednávateľ zaväzuje uhradiť 

zhotoviteľovi nasledovne: 

 

a) Zálohovú platbu vo výške 200 000,- € (slovom: dvestotisíc eur) môže 

objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi na základe zálohovej faktúry vystavenej 

zhotoviteľom za predpokladu, že táto platba je odsúhlasená Riadiacim 

orgánom a je v súlade so systémom riadenia EŠIF. Túto zálohovú faktúru je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto 

rámcovej dohody so splatnosťou do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti 

faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého 

obchodného styku, a zároveň nie je v hrubom nepomere k právam a 



povinnostiam vyplývajúcim z tejto rámcovej dohody. Pokiaľ objednávateľ 

zálohu podľa tohto odseku ustanovenia tohto článku rámcovej dohody uhradí, 

je zhotoviteľ povinný túto zálohu odpočítať od Zmluvnej hodnoty podľa tejto 

rámcovej dohody. 

 

b) Priebežnú platbu vo výške, ktorá bude zodpovedať súčtu cien za jednotlivé 

položky, ktoré sa určia ako súčin požadovaného rozsahu a jednotkových cien, 

ktoré sú uvedené v rámcovej dohode, v Prílohe č. 2 Jednotkové ceny za položky, 

a ktoré sa vypočítajú vo vzťahu ku každej Zmluve o poskytnutí podpory podľa 

článku 5, bodu 5.1 tejto rámcovej dohody je objednávateľ povinný uhradiť 

zhotoviteľovi po zrealizovaní predmetu tejto dohody na základe doručenej a 

uskutočnenej objednávky,  a to na základe doručenej faktúry vystavenej 

zhotoviteľom na predmet realizácie rámcovej dohody, ktorej prílohou bude:  

 

- preberací protokol o realizácii vegetačných prvkov bez uvedených vád a 

nedostatkov,  

- elektronicky priložená (formou USB/DVD/CD) fotodokumentácia pred 

realizáciou a po realizácii vegetačných prvkov, v rozsahu fotografického 

zachytenia každého vysadeného stromu, čo presne zachytáva predmet 

plnenia,  

- tlačové vyhotovenie fotodokumentácie minimálne v rozsahu 4 fotografií, 

ktoré zreteľne zachytávajú celkovú situáciu pred realizáciou a po realizácii 

vegetačných prvkov. 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah uvedenej dokumentácie 

v  tejto rámcovej dohode s ohľadom na potreby implementácie národného 

projektu Zelené obce (napr. povinnosť rôznych typov vyhlásení, vyjadrení, 

alebo posudkov). 

 

Túto faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť bezodkladne po zrealizovaní 

predmetu tejto dohody na základe doručenej a uskutočnenej objednávky so 

splatnosťou do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči 

dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, a 

zároveň nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z 

tejto rámcovej dohody.   

 

c) Konečná platba, t.j. vo výške zostatkovej ceny Zmluvnej hodnoty bude 

uhradená po zrealizovaní celého predmetu tejto rámcovej dohody v prípade, 

že boli vystavené objednávky na celý predmet rámcovej dohody do výšky 

Zmluvnej hodnoty a to na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom. V 



danej faktúre je zhotoviteľ povinný zúčtovať zálohu zaplatenú objednávateľom 

podľa ustanovenia článku 5, bodu 5.5, písm. a) tejto rámcovej dohody, za 

predpokladu, že bola uhradená objednávateľom. Podkladom pre vystavenie 

faktúry bude súhrnný preberací protokol o realizácii vegetačných prvkov bez 

uvedených vád a nedostatkov podpísaný zmluvnými stranami.  

 

d) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi zálohu 

alebo jej alikvotnú časť, ktorá mu bola uhradená podľa tohto ustanovenia 

článku 5, bodu 5.5, písm. a) tejto rámcovej dohody vzťahujúcu sa na 

nezrealizované vegetačné prvky alebo neobjednané vegetačné prvky. 

 

5.6 Pokiaľ v priebehu trvania tejto rámcovej dohody dôjde z dôvodov na strane zhotoviteľa 

k jej zrušeniu je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi zálohy, ktoré mu boli 

uhradené podľa ustanovenia článku 5, bodu 5.5, písm. a) tejto rámcovej hodnoty. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa bude považovať za doručenú objednávateľovi 

momentom jej doručenia do podateľne alebo k rukám inej osoby oprávnenej prijímať 

zásielky za objednávateľa.  

5.8 Faktúra vyhotovená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti daňového a účtovného 

dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ak 

tomu tak nebude, vyzve objednávateľ zhotoviteľa na opravu faktúry formou jej 

dobropisovania a vyhotovenia novej faktúry alebo iným spôsobom určeným 

objednávateľom, pričom objednávateľ nebude povinný faktúru bez príslušných 

náležitostí uhradiť a lehota splatnosti faktúry začne plynúť odznova momentom 

doručenia opravenej faktúry.    

5.9 Odmeny za zrealizované vegetačné prvky budú objednávateľom uhrádzané na bankový 

účet zhotoviteľa uvedený v príslušnej faktúre a ktorý je identický s údajom v tejto 

rámcovej dohode.  

 

Článok 6 

Povinnosti, záväzky a vyhlásenia zhotoviteľa 

 

Spôsobilosť zhotoviteľa 

6.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečovať realizáciu vegetačných prvkov nielen 

prostredníctvom svojich zamestnancov, ale aj prostredníctvom jeho subdodávateľov 

podľa Prílohy č. 3 tejto rámcovej dohody, avšak vo vzťahu k objednávateľovi vždy 

zodpovedá zhotoviteľ tak, akoby predmet rámcovej dohody zabezpečoval on sám. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby trvania tejto rámcovej dohody zabezpečiť, že 

bude plne spôsobilý a oprávnený na zabezpečovanie plnenia predmetu rámcovej 

dohody. Rovnako voči objednávateľovi zodpovedá za to, že všetci jeho prípadní 

subdodávatelia, ktorých služby využije pri plnení tejto rámcovej dohody budú plne 

spôsobilí a oprávnení na poskytovanie predmetných služieb.  



6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 

Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového 

subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto rámcová dohoda týka. Zhotoviteľ je 

povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, 

alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), 

predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne 

identifikáciu subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky 

zadávaný subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, doklad o odbornej spôsobilosti 

subdodávateľa). Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto subdodávateľa z plnenia 

predmetu rámcovej dohody vylúčiť z dôvodu účasti navrhovaného subdodávateľa 

v procese verejného obstarávania. Ak bolo v postupe verejného obstarávania 

vyžadované, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ. 

6.4 Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku rámcovej dohody sa 

považuje za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody. 

 

Zodpovednosť zhotoviteľa a náhrada škody 

6.5 Zodpovednosť za spôsobenú škodu a nároky na náhradu škody sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Obmedzenia práv zhotoviteľa 

6.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky voči objednávateľovi, ktoré vznikli 

zhotoviteľovi na základe tejto rámcovej dohody na tretiu osobu. Zhotoviteľ je oprávnený 

jedine požiadať objednávateľa vopred o písomný súhlas s postúpením konkrétnej 

pohľadávky na konkrétnu osobu, ale objednávateľ nie je povinný tento súhlas udeliť. 

Uvedené obmedzenie zhotoviteľa sa vzťahuje aj na prevod podniku alebo časti podniku 

zhotoviteľa.  

 

Všeobecná povinnosť zhotoviteľa 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto rámcovej dohody bude riadne dodržiavať 

všetky právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré sa na neho a predmet rámcovej 

dohody vzťahujú. 

 

Špecifická povinnosť zhotoviteľa 



6.8 Zhotoviteľ prostredníctvom bankového prevodu na účet objednávateľa alebo 

prostredníctvom bankovej záruky poskytne objednávateľovi ku dňu podpísania tejto 

rámcovej dohody výkonnostnú záruku  vo výške 200 000,- € (slovom: dvestotisíc eur) na 

zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa vrátane vyplatenej 

zálohy podľa článku 5 bodu 5.5, písm. a) tejto rámcovej dohody, ktoré mu voči 

objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto rámcovej dohody. Výkonnostná záruka bude 

objednávateľom viazaná do ukončenia platnosti rámcovej dohody a uvoľnená do 7 dní 

po jej skončení. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

rámcovej dohody kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenej v rámci OP KŽP, ktorej obsahom 

budú aj oprávnené výdavky v zmysle tejto rámcovej dohody, a to oprávnenými osobami 

v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. 

6.10 Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú najmä:  

a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar vnútorné auditu MŽP SR ako 

poskytovateľa alebo útvar vnútornej kontroly sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán  a  nimi 

poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Článok 7 

Povinnosti, záväzky a vyhlásenia objednávateľa 

 

Okrem ostatných povinností uvedených v tejto rámcovej dohode je objednávateľ povinný 

poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení tejto rámcovej dohody, a to bezodkladne na 

požiadanie zhotoviteľa. 

 

Článok 8 

Komunikácia 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi týkajúca sa predmetu rámcovej 

dohody, jej plnenia bude prebiehať prostredníctvom písomnej komunikácie.  

8.2 Konkrétna komunikácia sa bude považovať za doručenú, ak sa nepreukáže skorší dátum 

jej doručenia, najneskôr:  



8.2.1 v prípade osobného doručovania momentom jej doručenia adresátovi, a to pre 

objednávateľa do podateľne objednávateľa alebo k rukám jeho povereného 

zamestnanca, a pre zhotoviteľa k rukám oprávnenej osoby zhotoviteľa,  

8.2.2 v prípade doručovania poštou na tretí pracovný deň nasledujúci po dni jej 

odoslania na poštovú prepravu z územia Slovenskej republiky na kontaktnú adresu 

adresáta,  

8.2.3 v prípade doručovania faxom na druhý pracovný deň po dni úspešného faxového 

prenosu na kontaktné faxové číslo adresáta,  

8.2.4 v prípade doručovania e-mailom na druhý pracovný deň po dni odoslania e-mailu 

na kontaktnú e-mailovú adresu adresáta.  

8.3 Faktúry doručované zhotoviteľom objednávateľovi budú vždy doručované podľa článku 

5, bodu 5.7 tejto rámcovej dohody.   

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na ukončenie tejto rámcovej dohody, odstúpenie 

od tejto rámcovej dohody ako aj iné právne úkony zmluvných strán smerujúce 

k ukončeniu tejto rámcovej dohody budú vždy písomné a budú sa vždy doručovať 

osobne, kuriérom alebo Slovenskou poštou pre objednávateľa na kontaktnú adresu 

objednávateľa a pre zhotoviteľa na kontaktnú adresu zhotoviteľa. 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia týkajúca sa tejto rámcovej dohody môže 

prebiehať aj na osobných rokovaniach a stretnutiach určených zástupcov objednávateľa 

a  zhotoviteľa, z ktorých sa vyhotoví písomný záznam. Zhotoviteľ je povinný vždy 

vyhovieť žiadosti objednávateľa o takéto osobné stretnutie, a to vo vzájomne 

dohodnutom termíne, čase a na dohodnutom mieste. Ak nedôjde k dohode, je takéto 

miesto, termín a čas stretnutia oprávnený určiť objednávateľ, pričom musí určiť miesto 

v rámci Slovenskej republiky a čas medzi 9:00 a 16:00h. a termín tak, aby bol 

zhotoviteľovi oznámený najneskôr 7 dní vopred.  

 

Článok 9 

Mlčanlivosť 

 

9.1 Pojmom „Dôverné informácie“ sa rozumejú všetky informácie, ktoré budú označené za 

dôverné ktoroukoľvek zo zmluvných strán a oznámené druhej zmluvnej strane. 

9.2 Žiadna zo zmluvných strán: 

9.2.1 neoznámi tretej strane žiadne dôverné informácie, ak na to nebude mať udelený 

predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany alebo nebude zaviazaná na 

také oznámenie príslušným právnym poriadkom; a 

9.2.2 nepoužije žiadne dôverné informácie na iný účel, než na aký jej boli sprístupnené 

druhou zmluvnou stranou s cieľom plnenia práv a povinností ustanovených touto 

rámcovou dohodou. 

9.3 Ustanovenie bodu 9.2 tohto článku tejto rámcovej dohody sa nebude vzťahovať na 

zmluvnú stranu, ktorá dôverný údaj sprístupnila, ak preukáže, že sprístupnená 

informácia bola verejne známa už pred jej sprístupnením touto zmluvnou stranou 



a pritom sa verejne známou nestala v dôsledku konania alebo nekonania tejto zmluvnej 

strany. 

9.4 Ak zmluvná strana, ktorej bola zverená dôverná informácia, bude na základe príslušných 

právnych predpisov povinná alebo príslušnými orgánmi verejnej moci vyzvaná, aby 

sprístupnila dôverné informácie druhej zmluvnej strany, urýchlene oznámi existenciu 

takejto povinnosti alebo požiadavky dotknutej zmluvnej strane. 

9.5 Každá zo zmluvných strán prijme vhodné opatrenia na zabránenie úniku alebo 

neautorizovanému použitiu dôverných informácií druhej zmluvnej strany.  

9.6 Po ukončení tejto rámcovej dohody alebo na požiadanie dotknutej strany, zmluvná 

strana, ktorá disponuje dôvernými informáciami, vráti alebo zničí všetky dokumenty 

a iné nosiče obsahujúce dôverné informácie dotknutej strany a všetky ich kópie.  

9.7 Toto ustanovenie o mlčanlivosti predstavuje pretrvávajúce ustanovenie, zostáva 

v platnosti aj po ukončení tejto rámcovej dohody a to bez časového obmedzenia. 

 

Článok 10 

Sankcie  

 

10.1 V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečí realizáciu vegetačných prvkov včas alebo 

v dojednanej kvalite či kvantite, vyzve ho objednávateľ na nápravu a určí mu novú 

primeranú lehotu (nad rámec dohodnutých lehôt v tejto rámcovej dohode) na 

zabezpečenie realizácie vegetačných prvkov alebo odstránenie nedostatkov. Ak 

zhotoviteľ neodstráni nedostatky realizovaných vegetačných prvkov alebo nezabezpečí 

realizáciu vegetačných prvkov ani v dodatočnej primeranej lehote, bude objednávateľ 

oprávnený od zhotoviteľa žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny 

príslušného predmetu plnenia.  

10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.1 tohto 

článku tejto rámcovej dohody nezbavuje zhotoviteľa povinnosti príslušnú realizáciu 

vegetačných prvkov zabezpečiť dodatočne bez vád. 

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.1 tohto článku 

tejto rámcovej dohody zhotoviteľom nezbavuje objednávateľa práva odstúpiť od tejto 

rámcovej dohody podľa článku 11 tejto rámcovej dohody.  

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je právo  na náhradu 

škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá, 

a náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou 

niektorej faktúry, zhotoviteľ bude oprávnený uplatňovať si u objednávateľa úroky 

z omeškania v zákonnom stanovenej výške z nezaplatenej sumy príslušnej faktúry.  

 

 

Článok 11 

Trvanie a ukončenie rámcovej dohody  



 

11.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov, odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania sumy 5.507.496,00 EUR bez DPH 

(slovom: päťmiliónovpäťstosedemtisícštyristodeväťdesiatšesť eur) podľa tohto, ktorá 

skutočnosť nastane skôr 

11.2 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť momentom jej uzavretia, t.j. podpísaním 

zmluvnými stranami, avšak účinnosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv 

zabezpečí objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi zverejnenie 

tejto rámcovej dohody v Centrálnom registri zmlúv najneskôr do 5 pracovných dní po 

dni jej zverejnenia. 

11.3 Táto rámcová dohoda zanikne momentom uplynutia doby, na ktorú bola uzatvorená. 

Uvedené naplatí, ak ešte pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, dôjde 

k zabezpečeniu realizácie vegetačných prvkov v objeme zodpovedajúcemu limitu podľa 

článku 5, bodu 5.4 tejto rámcovej dohody. Táto rámcová dohoda bez ohľadu na jej 

ostatné ustanovenia zanikne vždy najneskôr dňom, v ktorom bude vyčerpaný jej 

finančný limit, t.z. celková odmena dosiahne sumu limitu.  

11.4 Pred uplynutím doby uvedenej v bode 11.3 tohto článku tejto rámcovej dohody je 

možné ukončiť túto rámcovú dohodu len odstúpením od nej, a to doručením 

odôvodneného písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

11.5 Objednávateľ  je oprávnený od tejto rámcovej dohody odstúpiť v súlade s ustanoveniami             

§ 344 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľom. Odstúpenie od 

tejto rámcovej dohody nemá vplyv na možnosť odstupujúcej zmluvnej strany požadovať 

od porušujúcej zmluvnej strany náhradu spôsobenej škody.Zmluvné strany sa dohodli 

odchýlne od ust. § 351 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov tak, že v prípade odstúpenia od rámcovej dohody nie sú zmluvné 

strany povinné si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto rámcovej dohody vrátiť. 

Aj po odstúpení od rámcovej dohody zostane zhotoviteľovi zachovaný nárok na 

zaplatenie odmeny  za zrealizované vegetačné prvky pred odstúpením od rámcovej 

dohody (t.j. pred doručením písomného odôvodneného odstúpenia od rámcovej 

dohody porušujúcej zmluvnej strane).  

11.6 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od tejto 

rámcovej dohody, v časti ním určených tovarov služieb, to znamená, že môže ukončiť 

dodávanie/poskytovanie ktorýchkoľvek tovarov/služieb doručením písomného 

odôvodneného oznámenia (odstúpenia v časti) zhotoviteľovi, a to v prípade, že dané 

tovary/služby nebude objednávateľ viac potrebovať v dôsledku preukázateľnej zmeny 

príslušných právnych predpisov alebo zmeny vo vnútornej organizácií a správe. V danom 

prípade bude vo vzťahu k danej časti tovarov/služieb a teda aj zmluvy platiť obdobne 

ustanovenie poslednej časti odseku 11.5 tohto článku tejto rámcovej dohody.      

 



 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

   

12.1 Túto rámcovú dohodu je možné meniť len po dohode zmluvných strán písomným 

dodatkom k nej.  

12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia 

ustanoveniami, ktoré najbližšie zodpovedajú ich zmyslu a účelu podľa tejto rámcovej 

dohody a platného zákona. 

12.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch (každé má platnosť 

originálu), z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

12.4 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky.  

12.5 Všetky spory súvisiace s touto rámcovou dohodou alebo týkajúce sa jej výkladu, 

porušenia, ukončenia alebo neplatnosti budú s konečnou platnosťou rozhodnuté 

všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú predtým, ako 

predložia svoj spor na rozhodnutie súdu, vynaložiť všetko úsilie na urovnanie sporu 

mimosúdnou cestou vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto rámcovú dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že 

rozumejú jej obsahu a dosahu všetkých jej ustanovení a na znak súhlasu s ňou a jej 

obsahom ju podpisujú, konajúc pritom osobami oprávnenými konať za príslušnú 

zmluvnú stranu. 

12.7 Neodeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú nasledovné prílohy:  

         Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

         Príloha č. 2: Jednotkové ceny za položky      

         Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov     

 

V Banskej Bystrici, dňa.....................        V Bratislave, dňa .....................  

  
za objednávateľa             za zhotoviteľa   
  
....................................................         ....................................................  
RNDr. Richard Müller, PhD.     Norbert Veselský 
generálny riaditeľ        konateľ      


