
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 65 / 2019  

 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 s primeraným použitým ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

m e d z i : 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

  

Dodávateľ Roman Chmelík 

Králiky 132 

976 34 Králiky 

Obchodný register Okresný úrad Banská Bystrica, Číslo živnostenského 
registra: 620-24795 

IČO 41714041 

DIČ 1046449173 

Bankové spojenie  

IBAN  

Štatutárny zástupca Roman Chmelík 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

     a 

 

Odberateľ Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 

974 01 Banská Bystrica 

IČO 00183075 

DIČ 2020459221 

Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

Poverený vedením organizácie PhDr. Ivan Šabo 
 

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 

 

(ďalej len „Odberateľ“) 

 

(Dodávateľ a odberateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná 
strana“)  

 

 



Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach poskytovania prípravy a údržby bežeckých 
lyžiarskych tratí. 

2. Odberateľ pri výbere dodávateľa uvedených služieb použil postup verejného obstarávania – 
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku 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, ktorého úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ. 

2.2. Názov zákazky: „Príprava a údržba bežeckých lyžiarskych tratí“. 

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že spĺňajú všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto 
zmluve a sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

 

Článok III.  
Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytne pre odberateľa 
prípravu a údržbu bežeckých lyžiarskych tratí podľa aktuálnej potreby vrátane čistenia 
bežeckých lyžiarskych tratí, opráv a údržby techniky a ostatných činností uvedených 
v Prílohe č. 1 zmluvy.  

2. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutým spôsobom cenu poskytnutej služby.  

3. Dodávateľ vypracoval cenovú ponuku na poskytovanie prípravy a údržby bežeckých 
lyžiarskych tratí vrátane činností uvedených v bode 1. Článku  III. Zmluvy v Eur za 1 hodinu. 
Cenová ponuka bola súčasťou výberového konania. 

 

Článok IV.  
Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR  
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov a je stanovená hodinová sadzba 9,00 Eur. 

2. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením jeho 
záväzku v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním odberateľovi. 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia odberateľovi, pričom bude vystavená do 15 dní po 
prevzatí tovaru alebo služby. Dodávateľ je povinný zaslať odberateľovi faktúru formou listu na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo ju doručí osobne. 

4. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené 
nesprávne údaje, je odberateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 7 pracovných dní od jej doručenia 
dodávateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade 
začína nová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť doručením opravenej faktúry odberateľovi. 

5. Odberateľ požaduje vystavovať faktúry zvlášť na hlavnú činnosť (bez uvedenia IČ DPH 
objednávateľa) a na podnikateľskú činnosť (s uvedením IČ DPH objednávateľa). Tieto 
skutočnosti budú uvádzané na jednotlivých objednávkach. 

 
Článok V.  

Doba trvania a zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 18.11.2019 do 31.10.2023 alebo do vyčerpania 
finančného limitu 32 000 Eur vrátane plnení zrealizovaných medzi odberateľom a dodávateľom 
v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

 
 



 
Článok VI. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy pre neplnenie záväzkov 
druhej strany bez toho, že by dala neplniacej strane aspoň 10-dňovú lehotu na nápravu. 

2. Zmluvu možno predčasne ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1. dňa 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Vypovedanie zmluvy, resp. odstúpenie od nej musí byť zaslané doporučene. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne uhradiť všetky dlžné čiastky vzniknuté v súvislosti 
s plnením zmluvy, a to ku dňu vyhlásenia konkurzu, alebo vstupu do likvidácie. 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá zmluva stráca 
platnosť. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu formulácie a znenie čo najviac 
podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol zachovaný účel a cieľ zmluvy, pri 
rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany. 

2. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, vrátane 
prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 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 na webovom sídle objednávateľa. 
Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

4. Táto zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 
odberateľ a jedno jej vyhotovenie dostane dodávateľ. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné 
uskutočniť so súhlasom obidvoch strán výlučne písomne, formou dodatku k tejto zmluve. 

5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 
15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná 
strana, ktorá ho podala. 

6. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 15.11.2019 

 

Za dodávateľa:      Za odberateľa:   
   

 

 

 

__________________________    ____________________________ 

                         Roman Chmelík                 PhDr. Ivan Šabo 
                                riaditeľ 

               Záhradnícke a rekreačné služby  

 



Príloha č. 1: Opis požadovaných činností 

 

Vykonávanie údržby a prípravy bežeckých lyžiarskych tratí.  

Bežecké trate v dĺžke 45 km sa nachádzajú v Kremnických vrchoch v katastri obcí Králiky, 
Kordíky, Horné Pršany, Malachov a Tajov v okrese Banská Bystrica a v centre Banskej Bystrice v 
areáli Plážového kúpaliska. Dodávateľ musí vlastniť oprávnenie obsluhovať snežné pásové 
vozidlo. Dodávateľ služby obsluhuje snežné pásové vozidlo vo vlastníctve verejného 
obstarávateľa. 

 

Činnosti zahŕňajú:  

- kompletnú zimnú (november - apríl) prípravu bežeckých tratí pomocou snežných 
pásových vozidiel. Zimná údržba sa vykonáva najčastejšie pred víkendami a počas 
sviatkov a prázdnin, v závislosti od počasia (sneženia) aj v iných dňoch, podľa potreby aj 
v nočných hodinách. 

- prípravu, údržbu, kontrolu a opravy techniky na úpravu bežeckých tratí, 

- predsezónnu (október, november) prípravu a čistenie tratí v podobe vypilovania 
náletových drevín a konárov zasahujúcich do tratí. 

 


