
Zmluva o poskytnutí služby 
 

uzavretá podľa ustanov. § 269 ods. 2  

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

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Obec Plaveč  

Sídlo:  OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova č.101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará Ľubovňa 

IČO:    00330116 

DIČ:    2020698768 

IČ pre daň:   neplatca DPH 

Bankové spojenie:  VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa, č.ú.: 13228602/0200 

Tel.:    052 / 4921783  

Fax:    052 / 4921711  

E-mail:    starosta.plavec @ slnet.sk  

Internetová stránka:  www.plavec.sk 

 

Poskytovateľ:   QUERCUS-ARBOR, s.r.o.  

Sídlo:  Gen. Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica, okr. Kežmarok 

IČO:  36610542 

DIČ:  2022201159 

IČ DPH:  SK 2022201159 

Právna forma:              spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v registri:            Okresný súd Prešov, vložka č. 17505/P 

Zastúpený:                         Martin Magyar - konateľ  

Bankové spojenie: ČSOB Kežmarok 

Číslo účtu:  4003743705/7500 

Tel.:                                   0905357252 

Fax:  

E-mail:                              stromservis@gmail.com 

Internetová stránka:         www.stromservis.sk 

 

 

II. Predmet  zmluvy   

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby s názvom: „Plaveč – ošetrenie líp – park centrum“ v zmysle 

ponuky. 

Predmetom zmluvy je „ošetrenie“ 52 ks stromov: 26 ks lipa, 7 ks jaseň, 2 ks smrek, 7 ks javor, 2 ks pagaštan, 5 

ks breza, 3 ks borovica v parkoch na námestí SNP v centre obce. 

Pod pojmom „ošetrenie“ líp sa chápe vykonanie  nasledovné činnosti: 

- odstránenie mladých výhonkov po celej výške pňa a medzi konármi 

- odstránenie suchých, schnúcich a zle vyvinutých konárov v korune stromu 

- hĺbkové prerezanie konárov a presvetlenie koruny stromu v nevyhnutnom rozsahu cca 10-30% (dôsledné 

rezanie, aby bolo možné v ďalších rokoch robiť už iba udržiavací rez) 

- uvoľnenie vzdušných vedení a verejného osvetlenia 

- vytvorenie podjazdovej výšky min. 4,5 – 5 m a podchodnej výšky min. 2,5 – 3 m  

- ošetrenie rán po reze konárov 

- zabezpečiť spevnenie koruny stromov potrebnými prvkami (sieťky, laná oká a pod.) z dôvodu bezpečnosti, 

prípadne oprava už zabezpečených 

- manipulácia s orezanými konármi, ich likvidácia napr. zoštiepkovaním a vyčistenie pracoviska 

- zabezpečenie pracoviska vo vzťahu k vlastnej bezpečnosti, ku prevádzke na ceste III. triedy a ku chodcom. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo vybrať všetky alebo len určitý počet stromov na vykonanie ošetrenia, podľa 

výšky zmluvnej ceny a finančných prostriedkov, ktoré bude schopný zabezpečiť na predmetnú činnosť, resp. 

v prípade nepredvídateľných okolností nerealizovať ošetrenie vôbec. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť požadovanú službu a odovzdať jej výsledok – ošetrené stromy 

objednávateľovi.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje výsledok poskytnutej služby – ošetrené stromy prevziať a zaplatiť poskytovateľovi 

zmluvne dohodnutú cenu. 

 

 

http://www.plavec.sk/
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III. Povinnosti a práva poskytovateľa a objednávateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť požadovanú službu na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť požadovanú službu v prvotriednej kvalite a v zmysle podmienok verejného 

obstarávania, platných noriem a predpisov.  

3. Poskytovateľ prevezie materiál a techniku potrebnú na vykonanie služby na miesto jej realizácie na vlastné 

náklady a nebezpečenstvo.  

4. Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo škody na vlastnom a cudzom majetku v súvislosti s poskytovanou službou. 

5. Poskytovateľ plne zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste poskytovania služby. Je povinný odstraňovať odpady 

a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. Poskytovateľ odstráni ihneď a na 

vlastné náklady znečistenie verejných priestranstiev, komunikácií a ostatných plôch, ktoré je výsledkom jeho 

činnosti. Poskytovateľ je plne zodpovedný aj za prípadné obmedzenie cestnej premávky a jej riadenie počas 

výkonu poskytovania služieb.  

6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri poskytovaní požadovanej služby všetky vyhlášky a predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti práce a technických zariadení, práce vo výškach a pod. počas celej doby poskytovaných služieb. 

7. Poskytovateľ je povinný odovzdať vypratané miesto poskytovania služby dňom preberacieho konania 

objednávateľovi. 

8. Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu poskytovania služby a sledovať, či sa práce 

vykonávajú podľa dohodnutých podmienok, predpisov a pod..  

Zodpovedný pracovník poskytovateľa za poskytnutie služby bude: Martin Magyar 

9. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky činnosti v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú poskytnuté 

v požadovanom rozsahu a kvalite s tým, že bude dodržaná aj priebežná čistota pracoviska. V opačnom prípade je 

to chápané ako nedodržanie kvality poskytovaných služieb. 

10. V prípade nedodržania kvality poskytovaných služieb má objednávateľ právo poskytované služby zastaviť 

a výsledok poskytovanej služby neprevziať. V prípade sporu o kvalitu poskytovanej služby je dohodnuté, že si 

objednávateľ do 5 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať 

u iného poskytovateľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému poskytovateľovi za poskytnuté služby na 

predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny predmetu služby, čiže sa zníži celková cena poskytovaných 

služieb. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených poskytovateľom 

nedodržaním kvality poskytovaných služieb v zmysle tejto zmluvy. 

11. V prípade nedodržania termínov poskytovanej služby v zmysle tejto zmluvy, má objednávateľ právo znížiť 

zmluvnú cenu za každý deň omeškania o 0,1 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu 

škôd spôsobených poskytovateľom nedodržaním termínu ukončenia poskytovania služieb. 

12. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť požadovanú službu s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať 

subdodávateľsky v nasledovnej výške: 0 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 0 € bez DPH. 

 

 

IV. Lehota na poskytnutie služby 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať požadované služby so začiatkom po podpise zmluvy, zabezpečení 

finančných prostriedkov a až po odovzdaní pracoviska objednávateľom poskytovateľovi služby (predpoklad 

07/2014). Poskytovateľ sa zaväzuje ukončiť poskytovanie služby pre objednávateľa najneskôr do 31.08.2014.  

 

 

V. Cena 

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania 

a je stanovená nasledovne: 

bez DPH          5.405,-- €  

DPH 20%          1.081,-- €       

Cena spolu s DPH                                   6.486,-- €      

 

2. V prípade ak sa v priebehu poskytovania služieb zistí, že skutočný rozsah poskytovania služby je nižší alebo 

vyšší v rozsahu do 10% ako rozsah služieb uvedený v článku II., potom na zmenu nie je potrebný dodatok ku 

zmluve a po vzájomnej dohode zmluvných strán prepočíta sa podľa skutočne vykonaného rozsahu poskytnutých 

služieb.  

3. V prípade ak sa v priebehu poskytovania služieb zistí potreba ich rozšírenia oproti rozsahu uvedenému v článku 

II. o viac ako 10%, potom rozšírenie poskytovania služieb sa stane súčasťou predmetu tejto zmluvy až po 

uzatvorení dodatku k tejto zmluve, ale za dodržania zákona o verejnom obstarávaní.  
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VI. Fakturačné a platobné podmienky  

1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je daňový doklad – faktúra. Poskytovateľ bude mať právo na fakturáciu 

po celkovom ukončení požadovanej služby a prevzatí objednávateľom. Minimálna lehota splatnosti faktúry sa 

stanovuje na 30 dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu. 

2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu.  

3. Ak je  objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, poskytovateľ môže účtovať a  požadovať úrok 

z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške 0,01% za každý deň  omeškania. 

4. Ak je poskytovateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti splniť predmet zmluvy riadne a včas, môže 

objednávateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % za každý deň omeškania z celkovej čiastky 

predmetu plnenia. 

 

 

VII. Odovzdanie a prevzatie  

1. Poskytovateľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončenej poskytovanej služby objednávateľovi. Poskytovateľ  

oznámi dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že predmet zmluvy je pripravený na odovzdanie. Odovzdanie 

a prevzatie výsledku poskytnutej služby – ošetrené stromy sa uskutoční na pracovisku, o čom bude spísaný zápis 

o odovzdaní a prevzatí.  

2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby bude zrejmý stav výsledku poskytnutej služby – ošetrených 

stromov v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme predmet zmluvy naraz bez nedorobkov 

a vád.  

3. Ak v čase preberania predmetu zmluvy objednávateľom bude výsledok poskytnutej služby – ošetrené stromy 

obsahovať také zjavné vady a nedorobky, predmet zmluvy nebude objednávateľom prevzatý a v zápise bude 

uvedená doba na odstránenie všetkých zjavných vád a nedorobkov.   

4. Objednávateľ umožní prístup poskytovateľovi na pracovisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov. 

 

 

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma 

zmluvnými stranami. 

2. Poskytovateľ zodpovedá za vady spôsobené vinou poskytovateľa, ktoré sa objavia po prevzatí predmetu zmluvy 

objednávateľom v záručnej dobe. 

3. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Záručná doba sa nevzťahuje 

na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou.  

4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný poskytovateľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými 

vadami. Poskytovateľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, 

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

 

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

1. Poskytovateľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré na pracovisku 

objednávateľa bude vykonávať. 

2. Poskytovateľ je povinný pohybovať sa na pracovisku objednávateľa len vo vymedzených priestoroch, je 

povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani ich majetok a majetok 

objednávateľa. 

3. Poskytovateľ je povinný dodržiavať predpisy BOZP.  

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť priestory, v ktorých bude poskytovať služby proti vzniku úrazu a proti 

hmotnej škode okolia.  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu plnenia predmetu zmluvy ním spôsobené 

škody na majetku objednávateľa a susediacich nehnuteľností s pracoviskom na ktorom sa budú poskytovať 

služby. 

 

 

X. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po 

zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.  

2. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré 

musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej 

moci /živelná pohroma, povodeň a pod./. 

5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží objednávateľ a 1 exemplár poskytovateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom 

zmluvu podpisujú. 

 

 

 

V Plavči, dňa  30.06.2014   

 

 

 

 Objednávateľ:                                                                                        Poskytovateľ:                    

 

 

 

 

 

 

 

    

    Ing. Štefan Murcko                  Martin Magyar 

               starosta obce   konateľ QUERCUS-ARBOR s.r.o. 

 


