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ZMLUVA O DIELO  č.  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov  

(ďalej ako „Zmluva“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:   Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO:     00 151 513 

DIČ:     2020845057 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK96 8180 0000 0070 0006 0195  

Zastúpený:    Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády Slovenskej  

    republiky  

    Slovenskej republiky 

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach technických:  

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:    A.I.I. Technické služby s.r.o.    

Sídlo:     Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava 

Zastúpený:   Norbert Veselský, konateľ 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 

Číslo účtu:   SK36 0200 0000 0028 2533 3255 

IČO:    45917833     

DIČ:    2023138755     

IČ DPH:   SK2023138755    

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: Ing. Tomáš Harmady, obchodný riaditeľ 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

vložka číslo: 68690/B 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná 

strana“) 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce“, ktoré realizoval Objednávateľ 

podľa 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“). 



 

2. Účastníci dohody uzatvárajú túto Zmluvu  ako výsledok verejného obstarávania 

postupom verejnej súťaže realizovanej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, 

vyhlásenej na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, zverejnenej v 

Európskom vestníku č. 2019/S 090-216019, vo Vestníku verejného obstarávania 

č.94/2019, zo dňa 13.05.2019 pod značkou 12664 - MSS.   

 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu 

plnenia podľa tejto Zmluvy. Právna subjektivita Zhotoviteľa je preukázaná výpisom 

z Obchodného registra. 

 

Článok II 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so 

záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, 

v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so 

záväzkom Objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo dohodnutú 

podľa čl. IV tejto Zmluvy. 

 

2. Predmetom diela je vykonanie arboristických prác , ktorých cieľom je formovanie drevín, 

zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti drevín vhodným rezom, zabezpečenie dlhodobej 

funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe 

č. 1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky, v prílohe č. 2 tejto Zmluvy - Výkazy výmer 

a v prílohe č. 3 – Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava  

č. KPUBA-2017/16059-4/65317/FAN, Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového 

úradu Bratislava č. KPUBA-2017/16059-5/65327/FAN , ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy 

tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Miestom zhotovenia diela je park v Rusovciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou 

evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 346/1-3, nachádzajúcej 

sa na území Pamiatkovej zóny Bratislava – Rusovce a je vo vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Objednávateľa (ďalej len „objekt Objednávateľa“).  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne sprístupnenia 

objektu Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľovi za účelom 

realizácie diela minimálne 2 týždne vopred pred plánovaným termínom sprístupnenia 

objektu Objednávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

 vykonať dielo v lehote do 12 mesiacov od sprístupnenia objektu Objednávateľa 

Zhotoviteľovi,  

 dielo odovzdať Objednávateľovi do 5 dní od skončenia realizácie diela, 

 vypratať objekt Objednávateľa do 10 dní od odovzdania diela. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 3 tohto článku sú 

termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 



a) vyššej moci, t. j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto 

ich nemôžu ovplyvniť, 

b) v prípade zmien rozsahu diela podľa pokynov Objednávateľa; v prípade zmeny rozsahu 

diela Zmluvné strany vždy uzavrú dodatok k tejto Zmluve, v ktorom uvedú zmenu rozsahu 

diela a z toho vyplývajúcu zmenu termínu odovzdania diela. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením, resp. zhotovením diela sa rozumie jeho 

riadne a včasné odovzdanie Objednávateľovi na základe vykonanej obhliadky diela 

Objednávateľom v objekte Objednávateľa, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela podpísaný zástupcami Zmluvných strán, oprávnenými na rokovanie vo 

veciach technických, ktorí sú uvedení v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

6. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi 2 pracovné dni vopred, že dielo bude 

pripravené k prevzatiu. Na základe oznámenia dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom 

termín preberacieho konania. 

 

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä: 

a) zhodnotenie kvality diela, ktorá je určená Zmluvou, 

b) súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia, 

c) vyhlásenie Zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody 

neodovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov, 

d) vyhlásenie Objednávateľa, že dielo alebo jeho ucelenú časť preberá k určitému dátumu, 

v zápornom prípade dôvody neprevzatia, 

e) súpis odovzdávaných dokladov, 

f) zoznam skutočne vykonaných prác, 

g) protokoly o likvidácii odpadov, 

h) uvedenie mena, priezviska a podpisu oprávnenej osoby za Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

 

Článok IV 

Cena za dielo 

 

1. Cena za dielo vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je 

stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, 

maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 5 tejto Zmluvy, vo výške: 

 

Cena bez DPH: 714 200,51 eur (slovom: sedemstoštrnásť tisíc dvesto eur, päťdesiat jeden 

eurocentov) 

DPH 20%: 142 840,10 eur (slovom: stoštyridsať dva tisíc osemstoštyridsať eur, desať 

eurocentov) 

Cena spolu s DPH: 857 040,61 eur (slovom: osemstopäťdesiatsedem tisíc štyridsať eur, 

šesťdesiat jeden eurocentov) 

  

2. Celková cena podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých 

položiek uvedených vo výkaze výmer diela, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto 

Zmluvy. 

 

3. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za dielo 

bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade 



s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň 

vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH 

uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty a cena 

je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH. 

 

4. Cena podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena 

maximálna a konečná. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena za 

dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, a to aj tie, ktoré 

nie sú Zmluve explicitne uvedené.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú odseku 1 tohto článku Zmluvy je 

možné meniť iba v prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 

b) zmeny rozsahu vykonania prác podľa výkazu výmer, 

c) iné skutočnosti odôvodňujúce zmenu Zmluvy. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za 

dielo vo výške podľa skutočne vykonaných prác vychádzajúc z jednotkových cien 

uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

 

Článok V 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, 

v ktorom Zhotoviteľ vykonával práce na diele a po prevzatí vykonaných prác. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi. 

 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  

z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Prílohou faktúry musí byť 

zástupcami Zmluvných strán, oprávnenými na rokovanie vo veciach technických, ktorí sú 

uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaný protokol o prevzatí vykonaných prác. 

 

4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke 

vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na 

doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi. 

 

Článok VI 

 Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania 

podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou diela 

podľa tejto Zmluvy aj s pomocou tretej strany, ktorá je odborne spôsobilou osobou vo 

vzťahu k predmetu zákazky. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa 



tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s 

realizáciou diela. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na 

vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a 

protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a 

požiadaviek Objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svojich technických zariadení na 

stavenisku pri vykonávaní diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

 

3. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný: 

a) dodržať podmienky uvedené v Záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava č. KPUBA-2017/16059-4/65317/FAN a v záväznom stanovisku Krajského 

pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-2017/16059-5/65327/FAN, ktoré tvoria 

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy,  

b) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych 

orgánov, ako aj záväzné i doporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, 

c) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu diela a 

jeho dopravu,  

d) zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie 

diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický 

stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení diela,  

e) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet diela mali všetky legislatívou predpísané 

školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia 

tejto Zmluvy Zhotoviteľom a na tieto účely využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ 

preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:  

hlavný arborista:  

arboristi:    

    

    

    

    

pilčíci:    

    

    

    

    

    

    

f) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena 

e) je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa o tom písomne informovať a predložiť 

Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom 

rozsahu, ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej 

písomným odsúhlasením zo strany Objednávateľa a dodatok nie je potrebné uzatvárať, 

g) naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu stavebný odpadový, 

obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto Zmluvy v zmysle zákona 

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ 

zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, 



h) zabezpečiť odvoz drevnej hmoty a stavebného dreva do najbližšej kompostárne na 

štiepkovanie a odvoz navážky, sute a zeminy do najbližšej skládky odpadu a predložiť 

objednávateľovi o odvoze drevnej hmoty, stavebného dreva, návažky, sute a zeminy 

potvrdenie o ich likvidácii do 3 pracovných dní od vykonania likvidácie, 

i) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku 

Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania 

diela, 

j) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia 

škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného 

stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou 

najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom 

nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase 

pred jej poškodením, 

k) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela až do 

odovzdania celého diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania 

celého diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na Objednávateľa, 

l) do desiatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať 

dielo podľa tejto Zmluvy, 

m) vykonať dielo najmä stromolezeckou technikou, nakoľko objednávateľ nepovoľuje 

vjazd vysokozdvižnej plošiny do všetkých častí objektu objednávateľa, 

n) na vykonanie diela zabezpečiť minimálne: 

 jedného hlavného arboristu, 

 piatich arboristov a  

 piatich pilčíkov, pričom: 

a. každý arborista a pilčík musí byť držiteľom platného osvedčenia pre 

osoby pracujúce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lezeckej 

a lanovej techniky,  

b.  všetci arboristi musia byť držiteľmi arboristického certifikátu a 

certifikátu/oprávnenia na kontrolu stromov a musia byť  v priebehu celého času 

plnenia diela osobne prítomní pri výkone plnenia diela, 

c.  každý pilčík musí byť osobou oprávnenou obsluhovať ručnú motorovú 

reťazovú pri ťažbe dreva, 

o) zabezpečiť deponovanie pňov po asanácií, ktoré identifikuje po entomológii na ním 

určené miesto. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o 

registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona 

o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa 

predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

 

5. Ak Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, uvedie podiel 

plnenia zo Zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a 

zodpovednosť, spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a 

priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 



a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia. Zoznam subdodávateľov tvorí 

Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľoch. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o 

zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý 

má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo 

názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo 

pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 

7. Zmena subdodávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu 

Objednávateľom.  
 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádzajú na Objednávateľa 

nebezpečenstvá vzniku škody na diele. 

 

2. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela 

stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami 

a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj 

chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela. 

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané 

riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v 

Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho 

odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ 

len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. 

 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené Objednávateľom a Zhotoviteľ 

ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.  

 

5. Záručná doba diela je 24 mesiacov a začína plynúť od odovzdania diela Objednávateľovi. 

Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 

bezodplatne odstrániť vady diela. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomne u Zhotoviteľa. 

 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád diela začne najneskôr do 3 pracovných dní 

odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 6 tejto Zmluvy. 

 

8. Na nároky Objednávateľa z vád diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

 

 

 



Článok VIII 

Sankcie a ukončenie Zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením diela riadne a včas má Objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podľa článku IV ods. 1 tejto Zmluvy 

s DPH za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so 

zhotovením diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, 

štrajk), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania 

vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v 

omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa ( §370 Obchodného zákonníka). 

 

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku odstrániť vady diela v lehote 

podľa čl. VII ods. 7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

100 Eur za každý, aj začatý deň omeškania. 

 

3. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa čl. VI ods. 4 tejto Zmluvy je jej 

podstatným porušením a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy 

a zároveň právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej 

ceny, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 

aj s DPH, uvedenej v článku IV ods. 1 tejto Zmluvy. 

 

4. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne 

splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za 

každý aj začatý deň omeškania. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou 

Zmluvných strán. 

 

6. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ: 

a) nezačne práce na diele v zmluvne dohodnutom termíne alebo preruší práce na diele na 

viac ako 5 dní s výnimkou prípadov vyššej moci, 

b) nebude vykonávať dielo v súlade s touto Zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie 

svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u Objednávateľa opodstatnenú 

obavu, že Zhotoviteľ nesplní svoje záväzky z tejto Zmluvy v zmluvne dohodnutom 

termíne. 

 

7. Túto Zmluvu je možné vypovedať Objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia 

dôvodu s výpovednou dobou 2 týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po 

dni doručenia výpovede Zhotoviteľovi.  

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 

Objednávateľa zverejniť túto Zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 

vlády SR, a to 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 znení neskorších 

predpisov. 

 

3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

 

4. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

5. Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné a účinné 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti 

alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú v dobrej 

viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch Zmluvy, ktoré sú potrebné na 

realizáciu zámerov Zmluvy, a nahradiť jej nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné 

ustanovenia ustanoveniami vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím 

zmyslom a účelom čo najbližšie zmyslu a účelu nevykonateľných, neplatných a 

neúčinných ustanovení Zmluvy. 

 

6. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú 

príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene 

dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky 

s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky 

s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia 

doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj 

v prípade ak adresát odmietne oznámenie, výpoveď, alebo odstúpenie prevziať.  

 

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 

Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 

skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná 

strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 

súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. 

 

9. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 

podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok 

Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť 

Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej 

účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce a Objednávateľovi zároveň 

vzniká právo odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 

10. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 

dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy. 



 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto 

Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť 

nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú 

svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky; 

Príloha č. 2 – Výkazy výmer nacenené úspešným uchádzačom; 

Príloha č. 3 – Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-

2017/16059-4/65317/FAN; záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava č. KPUBA-2017/16059-5/65327/FAN 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje) 

 

V Bratislave dňa.................     V Bratislave, dňa  

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

Úrad vlády Slovenskej republiky   A.I.I. Technické služby s.r.o. 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Matúš Šutaj Eštok    Norbert Veselský 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  konateľ A.I.I. Technické služby s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 

Predmetom zákazky je poskytnutie arboristických služieb orezu drevín, ktorých cieľom je 

formovanie drevín (výchovný rez, zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov vhodným 

rezom (bezpečnostný, tvarovací, redukčný), zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého 

zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez). Presný rozsah a špecifikácia 

jednotlivých typov rezov je v zmysle definície rezu, definovanej technickou normou STN 83 

7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristickým štandardom „Rez 

stromov“. 
 

Prehľad činností: 

a)      Orez stromov z miesta 

b)      Orez stromov z plošiny 

c)      Orez stromov stromolezeckou technikou 

d)      Bezodkladné vyčistenie dotknutých plôch 

e)      Zdravotný rez 

f)      Výchovný rez 

g)      Bezpečnostný rez 

h)      Tvarovací rez 

i)       Prírode blízke ošetrenie senescentného stromu 

j)       Obvodová adekvátna stabilizačná redukcia 

k)      Hlboká adekvátna stabilizačná redukcia 

l)       Redukcia za účelom odstránenia imela/imelovca 

m)     Prírode blízka redukcia senescentného stromu 

n)      Zasadzovací rez 

o)      Lokálna redukcia stabilizačná 

p)      Lokálna redukcia od prekážky 

q)      Stabilizácia sekundárnej koruny 

r)       Inštalácia dynamickej väzby 

s)      Inštalácia statickej väzby nepredpätej 

t)       Inštalácia statickej väzby predpätej 

u)      Stabilizácia laterálnych vetiev viazaním 

v)      Asanácia  

 

POŽADOVANÝ SPÔSOB POSKYTNUTIA SLUŽBY 

Denný výkon bude organizovať hlavný arborista. Pri výkone služby na strome, kde je potrebné 

použiť stromolezeckú techniku (práce s motovou pílou vo výškach) budú na jednom strome 

súbežne vždy dvaja pracovníci. Jeden certifikovaný arborista s pilčíckym povolením  na prácu 

vo výškach a jeden pilčík s povolením na prácu vo výškach.  

 

S ohľadom na rozsah prác je potrebné vytvoriť minimálne 5 dvojčlenných skupín, kde v skupine 

bude vždy jeden certifikovaný arborista a jeden pilčík. 

 

Požiadavka na prácu v skupine vyplýva z dvoch skutočností: 

1. zabezpečenie odborného ošetrenia stromov – hlavný arborista; 

2. zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, a v prípade potreby zabezpečenie podania 

vzájomnej prvej pomoci. 









Stavba:

Objekt:

Miesto: Rusovce Dátum:

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Projektant:
Zhotoviteľ: A.I.I. Technické služby s.r.o., Panónska c     Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Záhradnícke práce

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

1 - SOk 123 Arboristika (kaštieľ)

Rekonštrukcia NKP Rusovce - arboristické práce

5. 9. 2018

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Ko     
Ing. Peter Sapák

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

77 402,73

77 402,73

77 402,73

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 402,73

Projektové práce

GZS

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Rusovce Dátum:

Objednávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Projektant:
Zhotoviteľ: A.I.I. Technické služby s.r.o., Panónska c     Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Záhradnícke práce

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

2 - SOc 117 Arboristika (čeľadník)

Rekonštrukcia NKP Rusovce - arboristické práce

5. 9. 2018

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Ko     
Ing. Peter Sapák

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

636 797,78

636 797,78

636 797,78

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636 797,78

Projektové práce

GZS

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN
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