
Číslo zmluvy: 5/2012

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávatel' :
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 91701 Trnava
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hru b Ý m
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý
b) technických: Mgr. Miroslav Hrubý, Ľudovít Baláž
bankové spojenie:
IČO: OO 598135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
Č. tel.: +421 333236437, Č. faxu: +421 335936241
e-mail: ludovit.balaz@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotovitel' :
Mgr • .Jozef Nehaj. Ateliér S.A.K.T.
Átriová 30, 917 01 Trnava
v zastúpení konateľom Mgr. Jozefom Neh a j o m
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Jozef Nehaj
b) technických: Mor. Jozef Nehai
bankové spojenie:
IČO: 43326218
DIČ: 1077142132
IČ pre DPH: SK1077142132
e-mail: art300@gmail.com
mobil: 0905865376,0905806132 (ml.)
Zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Trnave, pod č.: 250-22852

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je: "Údržba zelene v objektoch v správe SKaŠZ - MT"

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a
ustanoveniami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky v rámci výberu poskytovatel'a služby
formou elektronickej aukcie zo dňa 27.03.2012.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ich vykonanie cenu podľa
platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote trvania zmluvy redukovať rozsah služieb v závislosti
od aktuálnych potrieb údržby zelene v jednotlivých objektoch.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť za úhradu naviac služby - nad rozsah dohodnutý v tejto zmlu-
ve dodatočne požadované objednávateľom.
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2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou požadovaných
služieb, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky poskytovania služieb a že disponu-
je takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytovaniu služieb potrebné.

III.
CENA

3.1 Zmluvná cena za poskytované služby vzišla na základe elektronickej aukcie a za dohodnutých
podmienok v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vy-
konáva zákon o cenách vo výške 7398,05 - EUR s DPH,
slovom: sedemtisíctristodevadesiatosem eur a 5 centov vrátane DPH v členení:

cena celkom bez DPH 6165,04 - EUR
DPH 20 % 1 233,01 - EUR

3.2 Podrobná špecifikácia ceny za poskytnuté služby je uvedená v prílohe Č. 1 tejto zmluvy.

3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote trvania zmluvy redukovať rozsah služieb v závislosti
od aktuálnych potrieb údržby zelene v jednotlivých objektoch.

3.4 Objednávateľ je oprávnený dodatočne požadovať za úhradu poskytnutie naviac služieb - nad roz-
sah dohodnutý v tejto zmluve a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto služby za úhradu realizovať.

3.5 V prípade, že pri poskytovaní služieb dôjde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu
zmluvy na základe požiadaviek objednávateľa, je povinný odovzdať zhotovitefovi súpis týchto
zmien, ktoré zhotoviteľ ocení pocta jednotkových cien uvedených v prílohe Č. 1. Ak nie je možné
naviac služby oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v
prílohe, je možné spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny s podmienkou, že výšku
takto vykalkulovanej jednotkovej ceny odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany dohodnú dodatok
k zmluve do 5 dní po odsúhlasení ceny.

3.6 Objednávateľ je oprávnený znížiť dohodnutú cenu o hodnotu nerealizovaných služieb.

IV.
ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy priebežne od 01.04.2012
do 31.03.2013.

4.2 Miestom plnenia sú objekty v správe objednávateľa:
- Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava,
- Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava
- Futbalové ihrisko K. Mahra, Prednádražie L, Trnava,
- Strelnica Strky, Trnava,
-Iné objekty v správe objednávateľa špecifikované čiastkovou objednávkou.

4.3 Predmet zmluvy bude realizovaný v lehote trvania zmluvy na základe čiastkových objednávok,
ktorými objednávateľ špecifikuje miesto, rozsah, cenu a termín čiastkového plnenia.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy.

5.2 Úhrada ceny za poskytnutie služby bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených
zhotoviteľom.

5.3 Po zhotovení časti diela podľa čiastkovej objednávky zhotoviteľ vystaví súpis vykonaných prác v
súlade s prílohou Č. 1. K súpisu vykonaných prác sa vyjadrí zástupca objednávateľa uvedený v
bode 1.1, písm. b) čl. l. tejto zmluvy. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie.
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5.4 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 5.3 vystaviť čiastkovú
faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Každé čiastkové plnenie sa považuje za
samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce.

5.5 Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na fakturovanú sumu rozúčtuje na jednotlivé objekty podľa miesta vy-
konaných prác.

5.7 Čiastková faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne plat-
ných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokla-
du, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preru-
ší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry objednávatel'ovi.

VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávatel'a :
6.1.1/- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytnuté služby v každom stupni ich realizá-

cie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby
zhotoviteľ odstránil vady nedostatočným poskytovaním služieb a ďalej ich realizoval
riadne. V prípade, že zhotoviteľ v dobe určenej objednávateľom nevyhovie týmto požia-
davkám, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

6.2 Povinnosti zhotovitel'a :
6.2.1/- Plnenie predmetu zmluvy sa bude uskutočňovať v lehote trvania zmluvy na základe

čiastkových objednávok v závislosti od aktuálnych potrieb na údržbu zelene v jednotli-
vých objektoch.

6.2.2/ - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúcich sa poskytovaných služieb dané mu
objednávateľom počas ich realizovania.

6.2.3/- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
v priestore realizácie predmetu zmluvy a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby ne-
došlo k ohrozeniu osôb v okolí. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobný-
mi ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len
pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vy-
konanie týchto služieb a sú odborne zaškolení na špecializované služby.

6.2.4/- Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetu zákazky.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Poskytnutie služieb zhotoviteľom riadne a včas potvrdí zástupca objednávateľa na mieste urče-
nia.

7.2 Ak pri preberaní poskytnutých služieb zástupca objednávateľa zistí, že realizované služby majú
vady, tieto neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne
ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať predmet zmluvy bezodkladne po odstránení
zistených vád.

VIII.
SANKCIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý
deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čiastkových objednávkach.

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových faktúr, má zhotoviteľ nárok na popla-
tok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

9.2 V prípade vzniku škody porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

X.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmlu-
vy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

10.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 10.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania
oznámenia.

10.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane.

10.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplý-
vajúcich z ustanovení tejto zmluvy k zodpovednosti za vady za časť poskytnutých služieb, ktoré
boli do odstúpenia od zmluvy zrealizované.

Xl.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej re-
publike.

11.2 Meniť alebo doplňat' text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis
obdrží zhotoviteľ.

11.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha Č. 1 - Ocenený výkaz výmer pre:
- Kúpalisko Kamenný mlyn - údržba zelene po zimnom období,
- Mestský amfiteáter - ošetrenie drevín,

- Futbalové ihrisko K. Mahra - kosenie trávnika,

- Strelnica Štrky - ošetrenie drevín,

11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk).

11.6 Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa: 30.03.2012

objednávateľ zhotovitel'
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Príloha č.: 1 - Ocenený výkaz výmer

Predpokladaný rozsah realizovaných služieb v roku : 2012

1./ - Kúpalisko Kamenný mlyn, Trnava - Údržba zelene po zimnom období

P.Č.: Kód položky : Názov položky: MJ Množstvo Cena/MJ Cena celkom
...----- •......---.•._------------- .._----- ...._--_ ........__ ...._------_ ........ _-_ ........._-_ ...._---_ ......__ ..__ ......._------ .._-----------------------------------------------
1. 111104111 Pokosenie trávnika m2 11900,00 0,065 773,50
2. 185801111 Zhrabanie lístia m2 8000,00 0,080 640,00
3. 185803411 Vyhrabanie trávnika m2 11 900,00 0,065 773,50
4. 184802613 Chemické odburinenie m2 11 900,00 0,071 847,15
5. 183405311 Prevzdušnenie trávnika bez pieskovania ha 1,00 672,500 672,50
6. 185802133 Hnojenie trávnika umelým hnojivom naširoko t 0,30 150,000 45,00
7. 185803211 Povalcovanie trávnika m2 23800,00 0,023 547,40
8. HZS Doplnenie jám zeminou hod. 20,00 7,500 150,00
9. HZS Rozrušenie pôdy do 10 cm hod. 20,00 7,500 150,00
10. HZS Založenie trávnika výsevom hod. 5,00 7,500 37,50
11. HZS Zber nečistôt hod. 50,00 7,500 375,00
12. 184806114 Rez stromu presvetl'. pr. koruny nad 6 do 8m ks 2,00 10,000 20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._--_.

Cena bez DPH 5 031,55 -EUR
20% DPH 1 006,32 -EUR

Cena celkom s DPH 6 037,87 -EUR

2./ - Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava - Ošetrenie drevín

P.Č.: Kód položky: Názov položky: MJ Množstvo Cena/MJ Cena celkom

1. 112103122 Vyrúbanie stromu pr. nad 200mm do 300mm ks 1,00 94,200
2. 162201402 Vodorovné premiestnenie konárov do 300mm ks 1,00 8,400
3. 162201412 Vodorovné premiestnenie kmeňov do 300mm ks 1,00 8,400
4. 184806114 Rez stromu presvetr. pr. koruny nad 6 do 8m ks 2,00 10,000
5. 184806124 Rez stromu presvetľ. pr. koruny nad 6 do 8m ks 3,00 12,550
6. 184806134 Rez na čapík stromu pr. koruny nad 6 do 8m ks 2,00 12,950
7. HZS Rozobratie konárov, nakladanie na auto hod. 12,00 7,500
8. HZS Plošina hod. 8,00 25,000
9. HZS Odvoz odpadu hod. 3,00 7,500

Cena bez DPH
20% DPH

Cena celkom s DPH

3./ - Futbalové ihrisko K. Mahra, Prednádražie L, Trnava - Pokosenie trávnika

94,20
8,40
8,40

20,00
37,65
25,90
90,00

200.00
22,50

507,05 -EUR
101,41 -EUR
608,46 -EUR

1. 111104111 Pokosenie trávnika m2 6 175,00 0,065

MJ Množstvo Cena/MJ Cena celkom

401,38

P.Č.: Kód položky: Názov položky:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena bez DPH 401,38 -EUR
20% DPH 80,28 -EUR

Cena celkom s DPH 481,66 -EUR

4./ - Strelnica Štrky, Trnava - Ošetrenie drevín

P.Č.: Kód položky: Názov položky: MJ Množstvo Cena/MJ Cena celkom
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.----
1. 184806114
2. 184806124
3. HZS
4. HZS
5. HZS

Rez stromu presvetľ. pr. koruny nad 6 do 8m
Rez stromu presvetľ. pr. koruny nad 6 do 8m
Rozobratie konárov, nakladanie na auto
Plošina
Odvoz odpadu

10,000
12,550

7,500
25,000
7,500

ks
ks
hod.
hod.
hod.

3,00
1,00
8,00
4,00
3,00

30,00
12,55
60,00

100,00
22,50

Cena bez DPH 225,05 -EUR
20% DPH 45,01 - EUR

Cena celkom s DPH 270,06 - EUR

V Trnave, dňa 30.03.2012
pečiatka a podpis


