
                          č.j.  122/2023/OŽP 

 

Zmluva o  spolupráci 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany 

 1.  Mesto Nitra 

  v zastúpení: Marek Hattas, primátor 

 sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 

IČO: 00 308 307 

DIČ: 202 110 2853 

IČ DPH: SK 202 110 2853 

(ďalej  len „Mesto Nitra“) 

  

2. Bio Timber s.r.o. 

v zastúpení : Peter Baštek, konateľ 

Š.Hulína 295/19 

013 11 Lietavská Lúčka 

IČO: 45867348 

DIČ: 2023116777 

IČ DPH: SK2023116777 

(ďalej len „Bio Timber s.r.o.“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi Mestom Nitra a firmou Bio Timber s.r.o. 

pri výrube a zoštiepkovaní 114 ks vzrastlých topoľov lemujúcich cestu 1.triedy Novozámocká 

určených na výrub v zmysle znaleckého posudku č. 03/2021 zo dňa 15.11.2021 spracovaného 

Ing. Marcelom Račekom, PhD.  

 

Článok II 

Záväzky zmluvných strán 

1. Mesto Nitra sa zaväzuje po dobu výkonu výrubov zabezpečiť : 

a) zametacie auto na čistenie komunikácie počas výrubu 

b) súčinnosť v rámci komunikácie s dopravným inšpektorátom 

c) požiada o súčinnosť policajný zbor 

d) informovanie majiteľov pozemkov priľahlých cestných pásov o dočasnom 

uložení drevnej hmoty za účelom zoštiepkovania, ktoré bude prebiehať 

súčasne s výrubom topoľov 

e) informovanie prepravcov autobusovej dopravy ARRIVA a TRANSDEV 

o potrebe odstávky zástavky MHD, ktoré Mesto Nitra už uskutočnilo na 

pracovnom stretnutí za prítomnosti zástupcov dopravných spoločností dňa 

14.12.2022 

 

 

2. Firma Bio timber,s.r.o.sa zaväzuje: 

a) bezodplatne v dňoch 21.01.2023 až 22.01.2023 a 28.01.2023 až 29.01.2023 

zabezpečiť výkon výrubu topoľov a následne do konca platnosti tejto zmluvy 

(28.02.2023) zoštiepkovanie a zhodnotenie štiepky za dodržania  

bezpečnostných opatrení, aby nedošlo ku škodám, ani poraneniu osôb 

s použitím vlastnej techniky a zamestnancov realizujúcich výrub,  zabezpečiť 

odvoz štiepky a odvoz a zákonné naloženie aj s ostatným (nezoštiepkovaným) 

odpadom rastlinného prípadne iného pôvodu vzniknutého v dôsledku činnosti, 

ktorá je predmetom tejto zmluvy 



b) v spolupráci so správcom dotknutej cesty I/64 Novozámocká (SSC) 

bezodplatne zabezpečiť reguláciu dopravy na ceste I.triedy Novozámocká počas 

výkonu prác v súlade so zákonom  č. 8/2009 Z.z v znení neskorších zmien 

a doplnkov a TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 

označovanie pracovných miest, najmä zabezpečiť pracovný priestor 

zodpovedajúcim dopravným značením a zabezpečiť prítomnosť osoby náležite 

poučeného regulovčíka dopravy  

c) v súvislosti s uskutočnením výrubu a následným spracovaním a odvozom 

vyrúbanej drevnej hmoty dodržiavať všetky príslušné právne predpisy, najmä 

predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy o 

nakladaní s odpadom a zodpovedá za ich prípadné nedodržanie. 

 

3. Kontaktné osoby: 

Mesto Nitra – Ing.Terézia Vencelová, 0914352836 

Bio timber,s.r.o. – Peter Baštek, 0908524679 

  

Článok III 

Doba platnosti 

1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu do 28.2.2023. 

2. Zmluvu o spolupráci možno ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou 

stranou; odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane, 

3. V prípade skončenia záväzkového vzťahu podľa ods. 2/ sú zmluvné strany povinné riadne 

vysporiadať si vzájomné záväzky ku dňu skončenia zmluvného vzťahu. 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je 

 možné ju meniť len písomnými, obojstranne odsúhlasenými dodatkami. 

2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 

a) Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo 

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 

uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy 

v Obchodnom vestníku. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

5. Bio Timber,s.r.o. súhlasí so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom 

sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

6.   Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

7.  Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Mesto Nitra a  

      dve Bio Timber,s.r.o.. 

8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva bola uzavretá slobodne 

a vážne a na znak súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali. 

 

V Nitre, dňa ...18.1.2023.                   

 

 

 

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

            Peter Baštek,                                         Marek Hattas 

               konateľ                                                          primátor mesta Nitry                                                                     


