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uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1/ Poskytovateľ: 

Obchodné meno SADEX Green solutions s.r.o. 

Sídlo:   Duklianska 19/B, 080 01 Prešov  

IČO:   51 129 191  

DIČ:   2120605355 

IČ DPH:  SK2120605355 

V zastúpení:   Ing.Branislav Feriančik, konateľ  

   Ing. Rastislav Feriančik, konateľ 

Zapísaná v OR:   Okresný úrad Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 35264/P  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

2/ Objednávateľ:  

Obchodné meno: PREŠOV REAL, s.r.o. 

Sídlo:   Slovenská 40, 080 01 Prešov 

IČO:    31722814  

DIČ:   2020521393 

IČ DPH:   SK 2020521393   

Štatutárny orgán: Ing. Peter Miklovič, konateľ  

Zapísaná v OR:  Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka:2847/P 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:  SK98 1111 0000 0010 1976  4005  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

(Poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná 

strana“). 

 

Preambula 

Táto zmluva bola uzatvorená na základe prieskumu trhu uskutočneného objednávateľom na dodanie 

predmetu zákazky s nízkou hodnotou „Kosenie a údržba  porastov v areáli priemyselného parku 

Záborské a v objektoch v správe objednávateľa“. Objednávateľ prijal predloženú cenovú ponuku 

poskytovateľa v rámci prieskumu trhu a za účelom úpravy vzájomných práv a povinností uzatvárajú 

túto zmluvu v nasledovnom znení. 

 

Článok I.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby spojené s výkonom kosby 

a údržby porastov v areáli Priemyselného parku Záborské (ďalej len ,,PPZ“) a v objektoch v správe 

objednávateľa a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté služby cenu 

podľa článku III tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ predmet plnenia bude vykonávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a opatreniami, predovšetkým v súlade s opatreniami na ochranu životného prostredia, ochranu 

bezpečnosti a zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi a vyhlasuje, že je oprávnený a odborne 

spôsobilý na výkon a poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy počas celej doby jej platnosti.  
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3. Na účely tejto zmluvy sa kosbou a údržbou porastov v PPZ rozumie výkon týchto nasledovných 

činností v tomto rozsahu: 

a) kosenie mulčovaním na ploche 14.158 m², 

b) kosenie vyžínačmi na ploche 15.317 m², 

c) kosenie svahov vyžínačmi na ploche 8.792 m², 

d) odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm s odprataním vyťaženej 

drevenej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na 

dopravný prostriedok výšky nad 1 m bez odstránenia pňa v rovine alebo na svahu do 

1:5 na ploche 175 m², 

e) odvoz a likvidácia orezaných vetiev z odvozom do 20 km so zložením, priemer vetiev 

do 100 mm. 

4. Na účely tejto zmluvy sa kosbou a údržbou porastov v objektoch v správe objednávateľa rozumie 

výkon týchto nasledovných činností v tomto rozsahu: 

a) Pokosenie trávy do výšky 25 cm s pozberom, naložením na dopravný prostriedok 

prevozom do 1 km a zložením areálu MŠ Hviezdoslavova na ploche 1150 m², 

b) Pokosenie trávy do výšky 25 cm s pozberom, naložením na dopravný prostriedok 

prevozom do 1 km a zložením areálu MŠ Čapajevova na ploche 3.100 m², 

c) Pokosenie trávy do výšky 25 cm s pozberom, naložením na dopravný prostriedok 

prevozom do 1 km a zložením areálu Vodárenskej veže na ploche 250 m², 

d) Pokosenie trávy ručne vyžínačmi do výšky 25cm areálu Skatepark na ploche 1.400 

m², 

e) Pokosenie trávy do výšky 25 cm s pozberom, naložením na dopravný prostriedok 

prevozom do 1 km a zložením átria v poliklinike Centrum na ploche 350 m², 

f) Pokosenie trávy do výšky 25 cm s pozberom, naložením na dopravný prostriedok 

prevozom do 1 km a zložením areálu MŠ Jánošíkova na ploche 3.450 m². 

 

Článok II. 

Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti do 31.10.2022.  

2. Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby platnosti zmluvy, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode, 

c) písomnou výpoveďou, 

d) písomným odstúpením. 

3. Právo vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu má každá zo zmluvných strán, a to formou 

písomnej výpovede. Zmluvné strany si dohodli jednomesačnú výpovednú lehotu, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Od tejto zmluvy môže objednávateľ odstúpiť, ak poskytovateľ riadne a včas neplní zmluvné 

záväzky, ak činnosťou alebo nečinnosťou poskytovateľa hrozí alebo vzniká objednávateľovi 

škoda. Až do ukončenia prác môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť 

poskytovateľovi sumu, ktorá pripadá na činnosti už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené 

náklady.  

5. Pri závažnom alebo opätovnom porušení podmienok tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných 

strán okamžite od nej odstúpiť. Zmluvný vzťah v tom prípade končí posledným dňom v mesiaci, v 

ktorom bolo odstúpenie doručené.  

 

Článok III.  
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Cena a platobné podmienky 

1. Za poskytovateľom riadne poskytnuté, odovzdané a objednávateľom prevzaté jednotlivé služby, 

zaplatí Objednávateľ v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

Poskytovateľovi cenu, ktorá je určená na základe ponuky úspešného uchádzača a je výsledkom 

prieskumu trhu uskutočneného objednávateľom za plnenie predmetu zmluvy. 

2. Poskytovateľ je oprávnený účtovať za predmet plnenia vykonaného v objekte PPZ cenu podľa 

cenovej ponuky nasledovne: 

 

Špecifikácia ceny- Pokosenie PPZ Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 
        

Názov  služby alebo činnosti 

1. Kosenie mulčovaním m² 0,04  

2. Kosenie vyžínačmi m² 0,10 

3. Kosenie svahov vyžínačmi m² 0,11 

4. odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa 

do 100 mm s odprataním vyťaženej drevenej 

hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na 

hromady, alebo naložením na dopravný 

prostriedok výšky nad 1 m bez odstránenia pňa 

v rovine alebo na svahu do 1:5 

m² 6,00 

5. Odvoz a likvidácia orezaných vetiev z odvozom 

do 20 km so zložením, priemer vetiev do 100 mm 

kpl 45,00 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený účtovať za predmet plnenia vykonaného v objektoch v správe 

objednávateľa cenu podľa cenovej ponuky nasledovne: 

 

Špecifikácia ceny- Pokosenie objektov v správe 

Objednávateľa 

Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH         

Názov  služby alebo činnosti 

1. Pokosenie trávy do výšky 25cm s pozberom, 

naložením na dopravný prostriedok, prevozom do 

1km a zložením areál MŠ Hviezdoslavova 

m² 0,09  

2. Pokosenie trávy do výšky 25cm s pozberom, 

naložením na dopravný prostriedok, prevozom do 

1km a zložením areál MŠ Čapajevova a areál MŠ 

Jánošíkova 

m² 0,08 

3. Pokosenie trávy do výšky 25cm s pozberom, 

naložením na dopravný prostriedok, prevozom do 

1km a zložením areál Vodárenská Veža a átrium 

v poliklinike Centrum 

m² 0,20 

4. Pokosenie trávy ručne vyžínačmi do výšky 25 cm 

areálu Skatepark 

m² 0,10 

5. Doprava km 1,50  

 

4. Cenová ponuka je záväzná pre obe zmluvné strany po celú dobu platnosti tejto zmluvy. 

5. Právo fakturovať za vykonanie jednotlivých služieb vzniká poskytovateľovi za podmienok, že 

poskytovateľ vykoná službu podľa predmetu tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, v termíne a 

pri dodržaní technologických podmienok určených v príslušných predpisoch až po odovzdaní 
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a prevzatí vykonanej služby objednávateľom a po spísaní “Protokolu o prevzatí a odovzdaní 

služieb“, v ktorej objednávateľ svojim podpisom potvrdí správnosť údajov.  

6. Predmet zmluvy sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry 

predloženej poskytovateľom do 15 dní po dodaní predmetu zmluvy s lehotou splatnosti do 30 dní 

odo dňa doručenia faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ktorej prílohou bude 

"Protokol o prevzatí a odovzdaní služieb". Ak faktúra nebude po stránke vecnej alebo formálnej 

správne vyhotovená, objednávateľ ju v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia vráti 

poskytovateľovi na opravu, zmenu alebo doplnenie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia prepracovanej faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani 

zálohy.  

7. V cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním, resp. so zabezpečením 

poskytovania služieb podľa tejto zmluvy. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti 

1. Poskytovateľ je povinný vykonať služby podľa čl. I ods. 3 tejto zmluvy v objekte PPZ a v rozsahu 

špecifikovanom v zmysle zadania písomnej objednávky objednávateľa, a to v dvoch etapách, a to: 

a) I. ETAPA-05-06/2022, 

b) II.ETAPA- 09-10/2022. 

Kontaktnou osobou na účely tejto zmluvy je správca areálu PPZ: Igor Kivader, 0918 847 990. 

2. Termín realizácie podľa ods. 1 tohto článku môže byť upravený na základe vzájomnej písomnej 

dohody zmluvných strán, a to v prípade nepriaznivého počasia. 

3. Poskytovateľ je povinný vykonať služby podľa čl. I ods. 4 tejto zmluvy v objektoch v správe 

objednávateľa a v rozsahu špecifikovanom v zmysle zadania písomnej objednávky objednávateľa.  

4. Poskytovateľ je povinný začať s výkonom služby podľa čl. I ods. 4 do 48 hodín odo dňa zaslania 

objednávky objednávateľom poskytovateľovi. Plynutie tejto lehoty bude primerane prerušené 

v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré objektívne bránia výkonu činnosti 

kosenia. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať predmet zmluvy len v časti, nie v plnom rozsahu.   

6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa podmienky na riadne a včasné plnenie 

predmetu tejto zmluvy, vrátane potrebnej súčinnosti. 

7. Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou, 

rešpektovať pokyny Objednávateľa a pri realizácií predmetu zmluvy dodržiavať všetky platné 

právne predpisy, dbať na ochranu životného prostredia a nepoškodzovať trávnaté plochy 

a porasty prejazdmi mechanizmov pri výkone činnosti. 

8. Na plochách, kde v dôsledku činností poskytovateľa dôjde k poškodeniu trávnatých plôch je 

poskytovateľ povinný bezprostredne odstrániť poškodenie na vlastné náklady v zmysle 

usmernení objednávateľa.  

9. Služby skutočné vykonané poskytovateľom je poskytovateľ povinný vykázať v ,,Protokole 

o prevzatí a odovzdaní služieb“, ktorý po ich vykonaní predkladá poverenému zamestnancovi 

objednávateľa na schválenie. Podpísaním protokolu sa služby považujú Objednávateľom za 

riadne prevzaté.  

10. Služby, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy alebo Poskytovateľ ich vykonal bez zadania 

Objednávateľa, nie je Objednávateľ povinný prevziať a zaplatiť za nich cenu. 

11. Poskytovateľ je oprávnený vykonať aj služby, ktorých konkrétna špecifikácia nie je predmetom 

tejto zmluvy, za predpokladu, že vystane potreba ich realizovať a úzko súvisia s predmetom tejto 
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zmluvy, na to však potrebuje predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa s vykonaním 

a cenou takejto služby. Za takýto súhlas možno považovať objednávku Objednávateľa na výkon 

takýchto služieb potom, čo ho o potrebe ich vykonania informoval Poskytovateľ Objednávateľa. 

12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť všetky stroje, zariadenia a materiál pre plnenie tejto 

zmluvy. 

13. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať kosbu vo vegetačnom období.  

14. Objednávateľ je oprávnený dávať poskytovateľovi pokyny súvisiace s plnením predmetu 

zmluvy, vrátane pokynov ohľadom časového rozmedzia, v ktorom má byť realizácia predmetu 

zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať služby aj v štádiu ich vykonávania a žiadať 

Poskytovateľa o odstránenie nedostatkov a o riadne vykonávanie služieb.  Poskytovateľ je 

povinný bezodkladne tieto nedostatky odstrániť a ich odstránenie následne oznámiť 

objednávateľovi. 

15. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie poskytovaných služieb poskytovateľom 

a v prípade zistenia že poskytovateľ vykonáva služby v rozpore so zmluvou, je objednávateľ 

oprávnený požadovať od poskytovateľa nápravu a odstránenie vád vzniknutých nekvalitným 

alebo nesprávnym vykonávaním prác. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti 

Doručovanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti jednej Zmluvnej strany (ďalej len „Odosielateľ“) budú 

doručované na adresu druhej Zmluvnej strany (ďalej len „Adresát“) uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

2. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy ako doporučené listové zásielky alebo zásielky s doručenkou sa tieto písomnosti považujú 

za doručené Adresátovi, aj keď: 

a) Adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia 

zásielky, 

b) zásielka bola na pošte uložená a Adresát ju neprevzal do troch (3) dní od uloženia; posledný deň 

tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel, 

c) bola zásielka vrátená Odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné Adresáta 

na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom 

registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je 

možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej 

zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa Adresát o tom nedozvie. 

 

Článok VI. 

Ochrana osobných údajov 

1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov  prenajímateľ spracúva osobné údaje  nájomcu uvedené v tejto 

zmluve a v prípade, že nájomcom je právnická osoba zákonného/zmluvného zástupcu nájomcu, 

najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia  tejto zmluvy. Poskytnutie požadovaných 

osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou. 

2. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú upravené v Zásadách ochrany osobných 

údajov pričom ich aktuálna verzia je  zverejnená na webovom sídle www.presovreal.sk. 

 

Článok VII. 

http://www.presovreal.sk/
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Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené touto 

zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke prenajímateľa.   

3. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 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 čo berú zmluvné strany na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane 

všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a na internetovej stránke 

objednávateľa. 

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočniť počas trvania tohto zmluvného vzťahu formou 

písomných a očíslovaných dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.  

5. Zmluva bola napísaná v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis a 

poskytovateľ 1 (jeden) rovnopis.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať, že si ju riadne a dôsledne prečítali 

a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Prešove, dňa...................     V Prešove, dňa........................ 

 

Za poskytovateľa:      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

..............................................     ................................................ 

SADEX Green solutions s.r.o     PREŠOV REAL, s.r.o. 

Ing.Branislav Feriančik, konateľ    Ing. Peter Miklovič, konateľ 

 

 

 

 

 

......................................... 

SADEX Green solutions, s.r.o. 

Ing. Rastislav Feriančik, konateľ 


