Zmluva o zabezpečení činnosti
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, IČO: 00 603 481, DIČ: 2020372596, IBAN: SK44 0900 0000 0052 5252 5252, kontaktné
osoby: Bc. Katarína Nováková, Ing. Dušan Vacek, Mgr. Veronika Holienková, Dipl. Ing. Ivan Petro, tel: 0902741140,
0910 168 558, e-mail: zelen@bratislava.sk
(ďalej len "Objednávateľ")
a
Mestské lesy v Bratislave, so sídlom Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava, zastúpené Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ,
IČO: 30 808 901, DIČ: 2020908109, IČ DPH : SK2020908109, kontaktné osoby: Rudolf Ivičič, tel: +421904989181,
e-mail: rudolf.ivicic@mlba.sk
(ďalej len " Dodávateľ ")
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej jednotlivo aj ako "zmluvná strana" a spoločne aj ako "zmluvné strany")

Preambula
1. Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy podľa ust.
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky a za podmienok, dohodnutých ďalej v tejto Zmluve.
2. Dodávateľ je príspevkovou organizáciou Objednávateľa, zriadenou dňa 01.07.1994, za účelom spravovania a
zveľaďovania lesného majetku mesta so zameraním na podporu mimoprodukčných funkcií lesov.
3.

Objednávateľ je vlastníkom stromov a iných drevín, rastúcich v katastrálnom území Bratislava – Petržalka, na
pozemkoch: 9-5975/1, 9-5960/9, 6055, 9-5964, 215, 9-5960/10, 818/20, 6056, 9-5960/4, 9-5967, 677/3, 9-5995/1,
9-5997/1, 9-5956/3, 210/9, 9-5988/1, 9-6001/2, 9-5186/1, 938/12, 938/13, 937/16, 937/11, 855/18, 855/2, 851/20,
851/58. 925/2, 855/1, 924/5, 924/4, 880/1, 881, 927, 926/1, 931, 932/3, 933, 934/1, 935/14, 924/9, 924/3, 925/3,
929/1, 924/2, 930 vo výmere bližšie špecifikovanej v Prílohe č. 1 (Príloha č. 1 – „Bližšia špecifikácia dotknutých
lokalít“) tejto Zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislava.

4. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť, ktorá je uvedená v Článku I. tejto Zmluvy.
Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi Objednávateľom a Dodávateľom pri zabezpečení služieb v
lesníctve a poľovníctve za účelom presného označenia spadnutých a vylomených pňov, suchých a odumretých drevín
na lesných plochách a odhad objem dreva v m3, ktoré má byť z bezpečnostných dôvodov odstránené a úprava
vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zmluvné strany sú povinné konať vždy vo vzájomnej súčinnosti tak, aby bol účel tejto Zmluvy splnený riadne a včas.
2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve – zameranie a vyznačenie
spadnutých a vylomených pňov, suchých a odumretých drevín a odhad objemu tohto dreva v m3 na lesných plochách
na pozemkoch uvedených v Prílohe č.1 a vyznačených v Prílohe č.2 (Príloha č. 2 – Mapa určených pozemkov vo
vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislava).
3. Obsahom činnosti, uvedenej v bode 2 tohto článku Zmluvy, je najmä:
a) presné označenie stromov, ktoré majú byť z dôvodu bezpečnosti odstránené, za súčinnosti povereného
zamestnanca Oddelenia tvorby mestskej zelene Objednávateľa;
b) odhad objemu dreva v m3, ktoré má byť z bezpečnostných dôvodov odstránené.
4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť práce, vyplývajúce z bodu 2 a 3 tohto článku Zmluvy na pozemkoch
Objednávateľa, špecifikovaných v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.
5. Dodávateľ vyhlasuje, že sú mu známe všetky technické, kvantitatívne, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na
splnenie predmetu Zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje prenechať Dodávateľovi drevo, zamerané a vyznačené činnosťou Dodávateľa pri plnení
povinností, vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy, ktoré bude predstavovať odplatu za činnosť Dodávateľa. Dodávateľ sa
zaväzuje predmetné drevo na vlastné náklady odstrániť a do 24 hodín o tejto skutočnosti informovať poverených
zodpovedných zamestnancov Objednávateľa.
7. Dodávateľ nemá nárok na náhradu vynaložených nákladov a ani iných výdavkov zo strany Objednávateľa v zmysle
tejto Zmluvy.
8. Dodávateľ si zabezpečí všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie Zmluvy. Dodávateľ bude plniť
predmet Zmluvy spoľahlivým, kvalifikovaným a odborne zaškoleným personálom, vybaveným pracovným odevom,
ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečí jeho kontrolu.
9. Dodávateľ v rámci plnenia Zmluvy zodpovedá za kvalitu a odbornú správnosť poskytovaných služieb a je povinný
postupovať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými
platnými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike, ktoré súvisia s predmetom
tejto Zmluvy, dodržiavať protipožiarne predpisy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia
a majetku, ako aj všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a všeobecne
záväzné nariadenia mestskej časti Petržalka.
10. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a zabezpečiť odvoz
vzniknutého odpadu a nakladanie s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov a zodpovedá za správne nakladanie s odpadom.
11. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude predchádzať škodám na území Bratislavy, na verejnej zeleni
a na majetku a zdraví tretích osôb. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dbať na existenciu podzemných inžinierskych
sietí a vykonávať plnenie Zmluvy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
12. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku jeho konania, príp. nekonania a/alebo porušenia,
príp. zanedbania niektorej z povinností vyplývajúcej z tejto Zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať služby, vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, na základe požiadaviek Objednávateľa
alebo ním poverenej osoby v pravidelných termínoch alebo na základe písomnej objednávky doručenej e-mailom
na kontaktnú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

14. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy Dodávateľovi objektívne nevyhnutnú súčinnosť. Za
Objednávateľa sú oprávnení dávať pokyny Dodávateľovi poverení zodpovední zamestnanci Objednávateľa,
uvedení v záhlaví tejto Zmluvy. Pokyny Objednávateľa prostredníctvom ním poverených zamestnancov sú pre
Dodávateľa záväzné a ich porušenie môže mať za následok odstúpenie od tejto Zmluvy v zmysle článku III ods. 4
tejto Zmluvy.
15. Dodávateľ je povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa vykonania činnosti vyhotoviť a doručiť
Objednávateľovi súpis vykonaných prác, vrátane údajov o objeme spracovaného dreva.
16. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať zákonnú oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z predmetu činnosti tejto Zmluvy.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať elektronicky
prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy, písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú
adresu sa považuje za doručenú:
a) okamihom prevzatia v prípade, že prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí alebo
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá zmluvná strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
Článok III
Trvanie a zánik zmluvy
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022, alebo splnením predmetu Zmluvy, ktorý je uvedený
v článku I Zmluvy.

2.

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená pred uplynutím dojednanej doby podľa ods.1 tohto článku túto Zmluvu
vypovedať písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu, doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota
je dva (2) mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na skrátení alebo predĺžení výpovednej doby.

3.

Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím dojednanej doby určitej aj písomnou dohodou Zmluvných strán.

4.

Zmluvu je možné ukončiť aj odstúpením od Zmluvy v prípade, ak druhá zo zmluvných strán poruší ustanovenia
tejto Zmluvy a v primeranej lehote určenej oprávnenou zmluvou stranou na nápravu porušenia Zmluvy takéto
porušenie neodstráni, prípadne nenapraví; odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane oprávnenou zmluvnou stranou.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3)
rovnopisy a Dodávateľ jeden (1) rovnopis.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou písomných a
očíslovaných dodatkov.
3. Zmluvné vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
4. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, prípadne bude označené súdom za
nedostatočne určité alebo nevykonateľné, nebude to mať vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy,
pričom Zmluvné strany sa zaväzujú takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť prostredníctvom
dodatku k tejto Zmluve odstrániť tak, aby nebol účel tejto Zmluvy ohrozený.
5. Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré

pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto
Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej
vôle, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Bližšia špecifikácia dotknutých lokalít (pozemky vo vlastníctve Objednávateľa)
Príloha č. 2 – Mapa určených pozemkov vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislava

V Bratislave dňa 12.11.2020

V Bratislave dňa 3.11.2020

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava

Mestské lesy v Bratislave

...........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

...........................................................
Ing. Matej Dobšovič, v. r.
riaditeľ

Príloha č.1
Bližšia špecifikácia dotknutých lokalít
Lokalita 1 - Starohájsky les:
Typ
parcely
E
E
E
E
C
E
C
E
E
E
C
E
E
E
C

Parcelné číslo

Výmera (m²)

9-5975/1
9-5960/9
6055
9-5964
215
9-5960/10
818/20
6056
9-5960/4
9-5967
677/3
9-5995/1
9-5997/1
9-5956/3
210/9

23031
802
3580
26044
967
4143
4954
2074 – časť parcely
23494 – časť parcely
34505
9706
78161
20428
30 465 – časť parcely
1559

Lokalita 2 – Kutlíkova – Dudova:
Typ
parcely
E
E
E
C
C
C
C

Parcelné číslo

Výmera (m²)

9-5988/1
9-6001/2
9-5186/1
938/12
938/13
937/16
937/11

39146 – časť parcely
16899
17162 – časť parcely
87223
9879
4173
1578

Lokalita 3 – Malý a Veľký Draždiak:
Typ
parcely
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Parcelné číslo

Výmera (m²)

855/18
855/2
851/20
851/58
925/2
855/1
924/5
924/4
880/1
881
927

58557
70208
4734
3145
665
1869
870
23
1470
1566
24513

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

926/1
931
932/3
933
934/1
935/14
924/9
924/3
925/3
929/1
924/2
930

10570
3417
992
931
808
6917
374
52
338
92743
910
765

Príloha č.2
Mapa určených pozemkov vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislava

