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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 Stupava 

    Hlavná 1/24,  

    900 31 Stupava 

    Zastúpené :  Ing. Mgr. art. Roman Maroš - primátor mesta 

    IČO :  305081 

    DIČ :  2020643724 

Bank. spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.,  

pob. Malacky  

    IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001 

     

1.2  Zhotoviteľ:       green tree services s.r.o. 

    Malý Kiar 165 

 934 01 Levice 

    IČO: 50851667 

DIČ: 2120501801 

                             Zastúpená: Miloslav Mandrák - konateľ  

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

    IBAN: SK95 7500 0000 0040 2455 2780 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je integrovaná chemická ochrana pagaštana konského proti kalamitnému 

škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému – postrek proti 1. a 2.  generácii. 

 

Aplikácia chemického postreku  – termín – v závislosti od vývoja vegetácie a klimatických 

podmienok – v 1. dekáde mája. Ošetrí sa celá drevina zmáčaním, čím sa potlačí výskyt všetkých 

vývinových štádií škodcu. 

 

Článok 3 

Podmienky plnenia 

  

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré sú  

potrebné pre vykonanie prác podľa odseku 2.1 tejto zmluvy. Je povinný umožniť mu prístup do 

priestorov za účelom vykonania vyššie uvedených prác. 

 

3.2 Vykonávateľ preukazuje, že na vykonanie vyššie uvedenej činnosti má oprávnenie v zmysle  zákona 

č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie prác ustanovených v článku 2.1, že budú  

 vykonané v súlade s právnymi  predpismi a nariadeniami  Hlavného hygienika 

 Slovenskej republiky. Oboznámenie obyvateľov o miestach  a čase vykonania  

 chemickej ochrany  zabezpečí  vykonávateľ v spolupráci s mestom. 

 

 

 



Článok 4 

Termín plnenia zmluvy 

 

4.1   Začiatok realizácie chemického ošetrenia pagaštanov konských je do 3 pracovných dní po signalizácii 

         rozvinutého výskytu škodcu a v závislosti od klimatických podmienok. Platnosť zmluvy je 

         do 31.12.2018.  

 

Článok 5 

Miesto plnenia predmetu 

 

5.1 Chemická ochrana sa vzťahuje na územie mesta Stupava. Počet ošetrených stromov pagaštana 

konského je 450 ks. Fakturácia bude vykonaná na základe skutočne ošetrených pagaštanov konských. 

 

Článok 6 

Cena za vykonanie prác 
 

6.1 Cena za vykonanie prác je stanovená dohodou v zmysle  zák. 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 a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa. Cenová kalkulácia bola 

stanovená podľa ponukového listu a jej zmena nie je možná v priebehu realizácie predmetu zmluvy. 

Cena služby: 

Cena za 1 ks chemickej ochrany pagaštana konského      10,60 EUR  

Celková cena za 450 ks chemickej ochrany pagaštana konského:     4 770,00 EUR  

 

Spoločnosť nie je platiteľom DPH. 

 

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. 

 

Článok 8 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

8.1 Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční zápisom a to v denníku vykonaných prác, 

potvrdeného obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Článok 9 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na základe faktúry za poskytnutú službu. 

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a prílohu faktúry bude tvoriť protokol 

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

 

Článok 10 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

10.1  Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne     

        dohodnuté vlastnosti, ktoré zodpovedajú predpisom a normám v Slovenskej republike. 

10.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú  zodpovednosť. 

10.3  Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu  a dohodnutých termínoch odovzdať predmet zmluvy. 

10.4  Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa prevziať predmet zmluvy  



        v dohodnutom termíne a riadne za aplikáciu postreku zaplatiť zmluvne   dohodnutú cenu. 

10.5   Objednávateľ je povinný zabezpečiť zdroj vody s hydrantovým pripojením.  

 

Článok 11 

Zmluvné pokuty 

 

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

zhotoviteľovi 0,5% úrok z omeškania z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ neposkytne službu v zmluvne   

       dohodnutých termínoch zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  

       10 % z celkovej sumy predmetu zákazky za každý deň omeškania v plnení zmluvne dohodnutých 

termínov.  

 

Článok 12 

Skončenie zmluvného vzťahu 

 

12.1 Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2018. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote jeden mesiac zo zmluvy v prípade porušenia 

zmluvných povinností. 

 

Článok 13 

Záruky 

 

13.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonanú službu do konca vegetačného  obdobia   t.j. do 31.12.2018. 

 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1  Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

14.2  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. 

 

14.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma  zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

 

14.4   Akékoľvek zmeny v ustanoveniach tejto zmluvy, je možné vykonať len písomným dodatkom k tejto 

zmluve, ktorý bude podpísaný a odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami. 

 

14.5 Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch z ktorých každá zmluvná strana obdrží  po 2 exempláre. 

 

14.6   Zhotoviteľ predkladá k tejto zmluve Výpis z obchodného registra,  Osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na prácu s jedmi. 

 

V Stupave, dňa     

 

 

 

 

 

 

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

 

             zhotoviteľ     objednávateľ 


