
Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa § 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany. 
 

1. Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Lamač 
    Sídlo organizácie:  Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47 
    V zastúpení:   Ing. Lukáš Baňacký 
    Kontaktná osoba:  Ing. Marek Poláš 
    IČO:    00 603 414 
    Bankové spojenie: 
    Číslo účtu:    SK37 0200 0000 0000 0302 4032 
 
    Telefón:   +421 2 647 81 581 
    e-mail:    marek.polas@lamac.sk  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. Zhotoviteľ:    
    Sídlo alebo miesto podnikania:  
    Zapísaný:    
    Štatutárny zástupca:   
    Bankové spojenie:   
    Číslo účtu:    
    IČO:     
    DIČ:     
    Tel.:     
    e-mail:    
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

Článok II. 
Východiskové podklady 

 
2.1  Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní  a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s predmetom zákazky  „Úprava 
drevín na území Mestskej časti Bratislava  - Lamač.“ 

             
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 
3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa bližšie špecifikovaný v nasledovných odsekoch tohto 

článku a v prílohách tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať 
a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce pozostávajúce z orezávania, ošetrenia a výrubu drevín, a to 
v zmysle tejto zmluvy a jej prílohy. 

3.3 Zhotoviteľ pre objednávateľa komplexne zabezpečuje a dodáva služby a práce súvisiacich s 
odborným ošetrením a  orezávaním drevín, ako aj s výrubom drevín z miesta, prípadne z plošiny. 

3.4 Zhotoviteľ ovláda stromolezeckú techniku. ako aj prácu z plošiny a má skúsenosti s arboristikou. 
3.5 Zhotoviteľ tak isto ovláda rôzne techniky rezov a je schopný samostatne zhodnotiť najvhodnejší 

spôsob úpravy pre jednotlivé druhy drevín.  
3.6 Súčasťou predmetu zmluvy je aj zabezpečenie odvozu a likvidáciu odpadu vzniknutého pri 

vykonávaní činností súvisiacich s plnením zmluvy, v súlade s platnými predpismi.   
3.7 Povinnosťou zhotoviteľa je postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 

krajiny, vyhláškou č. 170/2021 Z.z. a v súlade s STN 83 7010. 
3.8 Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí všetky potrebné mechanizmy, náradie, materiál, služby a 

práce potrebné k realizácii predmetu zmluvy. 
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Článok IV. 
Termín plnenia zmluvy 

      
4.1 Zmluva bude zo strany zhotoviteľa plnená na základe objednávok (e-mail) objednávateľa, a to do 5 

dní od obdržania objednávky. V objednávkach budú presne špecifikované požiadavky a množstvá 
požadovaných prác. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu 
zmluvy. 

 
Článok V. 

Cena 
 
5.1. Ceny za vykonané práce sú uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 tejto zmluvy.  
5.2. V cene sú zahrnuté všetky náklady za riadne plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu, vrátane   

odvozu a likvidácie odpadu  vzniknutého pri vykonávaní činností súvisiacich s plnením zmluvy. 
5.3. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok. 
5.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za skutočne vykonané práce, a to na základe fakturácie, 

ktorá sa bude vykonávať mesačne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom 
boli práce vykonané. Súčasťou faktúry bude súpis poskytnutých a vykonaných prác, odsúhlasený 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry Objednávateľovi.  

5.5. Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre predloží vážne lístky z uskladnenia odpadu, prípadne inak 
preukáže, že bolo so vzniknutým odpadom nakladané v súlade s platnou legislatívou. 

5.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a podľa tejto 
zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená 
obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti s 
písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty 
splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi.  

 
Článok VI. 

Spôsob vykonávania prác (predmetu zmluvy) 
 
6.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní prác v zmysle zmluvy postupovať s náležitou odbornou 

starostlivosťou. 
6.2. V prípade znečistenia životného prostredia činnosťou zhotoviteľa zodpovedá za toto znečistenie v 

plnej miere zhotoviteľ, je povinný ho na vlastné náklady odstrániť. 
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 

odstráni tak že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej 
výške poškodenej strane. 

6.5. Počas realizácie prác na bude na mieste realizácie prác prítomný poverený zodpovedný pracovník 
objednávateľa, ktorý odsúhlasuje rozsah vykonaných prác a hodnotí dodržanie kvality vykonaných 
prác v súlade so zmluvou. 
 

Článok VII. 
Zmluvné pokuty 

 
7.1 V prípade omeškania s odovzdaním vykonaných prác, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú  

pokutu  vo výške 500 eur za každé jedno takéto omeškanie a navyše 0,1%  z ceny  objednaných prác 
za  každý  kalendárny deň omeškania s odovzdaním vykonaných prác. 

 
Článok VIII. 

Ostatné ustanovenia 
 
8.1 Zmluva sa uzatvára do 31.12.2023 alebo do vyčerpania limitu..........,- EUR bez DPH podľa 

skutočnosti, ktorá nastane skôr. 
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné záväzky, 

dohodnuté v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy sa riadi  príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.3 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  pri príprave  a realizácii prác  všetky normy  a predpisy platné 
na území Slovenskej republiky, vrátane predpisov o ochrane a bezpečnosti pri práci. 



8.4 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave vykonaných prác. 
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu priľahlých pozemkov, použitých pri realizácií prác. 

 
 
 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom  neskoršieho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke objednávateľa.  

9.2 Na  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

9.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.4 Ustanovenia, ktoré sa počas platnosti zmluvy stali neplatnými alebo neúčinnými, treba vykladať 
tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a účel dotknutých ustanovení, ak táto zmluva neustanovuje 
inak.  

9.5 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy nemá za následok neplatnosť 
alebo neúčinnosť  ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takomto prípade nahradiť 
neplatné alebo neúčinné ustanovenia novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo 
úmyslu zmluvných strán.  

9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že  prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy sa budú 
snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody, akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami a až 
následne prípadne súdnou cestou.   

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy:  
- príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
- príloha č. 2: Výkaz výmer  

9.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 3, Zhotoviteľ 1 
vyhotovenie.  

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie 
je obmedzená, že ustanovenia tejto zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu 
neuzatvárajú v omyle a následne po tom, čo si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, ju na 
znak súhlasu s celým jej obsahom prostredníctvom svojich oprávnených osôb podpisujú.  

 
 
 
 
Zhotoviteľ:     Objednávateľ: 
 
 
 
 
V Bratislave,  dňa .........................   V Bratislave, dňa .......................                        
 
 
 
 
............................................................                       .................................................................. 
 


