
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY/zeleň/
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Č1.I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov organizácie; Mesto Žarnovica 

zastúpené primátorom mesta - Kamilom Dankom
Sídlo; Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
IČO;
Č.účtu IBAN;

00321117
SK72 0200 0000 0000 1482 4422, VÚB, a.s.

a

Dodávateľ:
Obchodné meno; Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
Miesto podnikania; 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 14
IČO; 34612050
uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby;

Článok Ií. 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je údržba verejnej zelene okrem polievania, v centrálnej mestskej zóne 
a v obidvoch parkoch pri kultúrnom dome na Dolnej ulici vrátane výsadby pozdĺž vstupu do 
suterénu kultúrneho domu.

2. Pod pojmom údržba verejnej zelene sa rozumie jej kosenie, strihanie, prihnqjovanie a to;
- Jarné vyhrabanie a vertikulácia trávnikov
- kosenie spravidla 1 x každých 10-14 dní v závislosti od počasia
- strihanie 3 x ročne - na jar, v lete a na jeseň
- prihnojovanie; jarné, potom podľa potreby a jesenné (na prezimovanie)
- dosievanie trávnikov
- ochrana zelene pred škodcami a chorobami
- príprava rastlín na prezimovanie a ich ochrana pred mrazmi.

Článok lU.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že;
a) činnosti podľa Článku II. bude vykonávať za pomoci svojich vlastných 

mechanizmov, nástrojov, pomôcok, vozidla a osobných ochranných a pracovných 
prostriedkov

b) preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na vlastných 
mechanizmoch, nástrojoch a prostriedkoch

c) predmet zmluvy vykoná zodpovedne a riadne, pričom preberá zodpovednosť za zdravý rast 
a prosperovanie zasadenej a udržiavanej zelene

d) zeleň, ktorá preukázateľne uhynula z dôvodu nedostatočnej starostlivosti o ňu zo strany 
dodávateľa, na vlastné náklady nahradí zeleňou rovnakej kvality a hodnoty. Pri poskytovaní 
služby bude dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú službu, najmä 
predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

e) nebude konať v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľ-'^



2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby poskytne súčinnosť dodávateľovi pri plnení tejto 
zmluvy a taktiež zabezpečí podľa potreby zálievku vodou všetkých vysadených rastlín a trávnikov 
na zmluvných plochách dodávateľa v zmysle čl. H ods. 1 a čl. IV ods. 1 a 2 Tejto zmluvy.

Článok lA’.
Časové trvanie poskytovania služby

1. Služba sa začne poskytovať najskôr od 07. apríla 2020 a to v závislosti od počasia.
2. Služba sa bude poskytovať počas vegetačného obdobia zelene, najdlhšie do konca roka 2020 a tiež 

v závislosti od aktuálneho počasia.

Článok V.
Odmena dodávateľovi a platobné podmienky

1. Za činnosti uvedené v Článku II. tejto zmluvy je dohodnutá mesačná odmena dodávateľovi vo 
výške 650,- eur, (šestopäťdesiat eur) vrátane mesiaca Apríl 2020. Dodávateľ nie je platcom DPH.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu platiť dodávateľovi mesačne. Platby budú 
uskutočnené na základe faktúr vystavených dodávateľom. Splatnosť faktúr bude 14 dní odo dňa 
ich doručenia objednávateľovi. Prílohou každej faktúry bude výkaz prác a činností vykonaných v 
danom období podpísaný dodávateľom. Súčasťou výkazu môže byť aj fotodokumentácia, ak bude 
potrebná.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada všetkých výdavkov dodávateľa súvisiacich s plnením 
predmetu zmluvy je už zahrnutá v jeho odmene podľa bodu č.l a 2 tohto článku zmluvy.

Článok VI.
Ostatné dojednania

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do konca roka 2020.
2. Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť dodávateľovi časť 

odmeny, ktorá pripadá na činnosti už vykonané.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že starostlivosť o zverenú 

zeleň sa nevykonáva riadne a zodpovedne a ak dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 
primeranej lehote.

4. Túto zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu a to s 1-mesačnou výpovednou lehotou, 
ktorá začína plynúť 1 .dňom mesiaca nasledujúceho po obdržaní výpovede druhou stranou. Pokiaľ 
vypovedaním zmluvy vznikne druhej sírane škoda, odstupujúca zmluvná strana je povinná ju 
druhej strane nahradiť.

5. V otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa zmluvné strany riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej vôle ju 
podpísali.

8. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktoiý'ch objednávateľ dostane 2 vyhotovenia

V Žiari n/Hronora, dňa 06.04.2020

Pavol Kc 
W. 'SNP 14. park 
Bbc 01 Žia. nad ri . „

Pavol Kollár 
za dodávateľa


