
Zmluva na výrub drevín

Uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 
zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ v príslušnom 

gramatickom tvare) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu: 
IBAN:

Mesto Fiľakovo, Mestský úrad
Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo 
Mgr. Attila AGÓCS, PhD. - primátor mesta 
00 316 075 
202 111 5052
OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
8174961/5200
SK95 5200 0000 0000 0817 4961

Osoby oprávnené konať vo veciach:
-zmluvy: JUDr. Norbert GECSO
-technických: Ing. Ivan VANKO

ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaný:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontakt:

Patrik DOBROTA
Križovatka 913/9, 969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA
Okresný úrad Žiar nad Hronom,
č. živnostenského registra: 680-18469
Patrik Dobrota
47 720 719
1086423657
0904 842 323

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom v zmluve 
ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1 
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je výrub 9 ks drevín druh topoľ kanadský (Populus x canadensis) 
s obvodmi kmeňov 308cm, 317cm, 303cm, 322cm, 315cm, 345cm, 328cm, 314cm, 32lem pri 
Domove dôchodcov rastúce na pozemku pare. č. KN-C 2252/1 v kú Fiľakovo na základe 
právoplatného rozhodnutia č. Dl/2013/01376-3 zo dňa 26.08.2013 a 1 ks drevín druh Jaseň 
štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 180 cm meraným vo výške 130cm nad 
zemou rastúci na parcele č. KN-C 3809 v k.ú. Fiľakovo pred rodinným domom na ul. 
Moyzesova č. 122/19 na základe právoplatného rozhodnutia č. ŽP-2011/01527 zo dňa



18.10.2011, ktoré rastú na uvedených pozemkoch na verejných priestranstvách 
v zastavanom území v katastrálnom území Fiľakovo. Pozemky sú vo vlastníctve vo 
vlastníctve Mesta Fiľakovo. Výrub sa uskutoční z dôvodu, že dreviny sú staré, pri 
väčších búrkach opadajú väčšie konáre a ohrozujú bezpečnosť chodcov, áut ako 
aj ostatných účastníkov cestnej premávky, a vyvolávajú nebezpečenstvo pre 
nehnuteľnosti, zároveň ohrozujú aj nadzemné inžinierske siete ktoré sa nachádzajú 
v blízkosti uvedených stromov.

1.2 Predmetom tejto zmluvy nie je náhodný výrub jednotlivých stromov alebo drevín, ani 
odstraňovanie dopravných nehôd alebo prírodných kalamít.

1.3 Predmetom tejto zmluvy je výlučne výrub drevín, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch 
uvedených v bode 1.1 tohto článku zmluvy na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Fiľakovo. 
Výrub drevín nachádzajúcich sa na iných pozemkoch touto zmluvou upravený 
nie je.

Článok 2 
Rozsah prác

2.1 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí po výrube drevín vyčistenie telesa cesty a 
chodníkov od drevného odpadu a zodpovedá za uvedenie predmetného cestného pozemku, 
resp. telesa cesty a verejných priestranstiev do pôvodného stavu s prihliadnutím na zmeny 
vykonané zhotoviteľom za dodržanie podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok 3
Povinnosti zmluvných strán

3.1 Práce spojené s výrubom drevín budú začaté do 30-tich dni odo dňa podpísania zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ výrub drevín vykonáva podľa právoplatného rozhodnutia na výrub drevín, 
vydané mestom Fiľakovo pod číslom Dl/2013/01376-3 zo dňa 26.08.2013 a rozhodnutia 
č. ŽP-2011/01527 zo dňa 18.10.2011 vydané Obvodným úradom životného prostredia, 
Lučenec po písomnom odovzdaní dotknutých lokalít medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

3.3 Práce spojené s výrubom drevín budú ukončené najneskôr do 20.12.2016.

3.4 Práce spojené s výrubom drevín vedľa miestnych komunikáciách budú vykonávané pod 
ochranou personálneho (dočasného) dopravného značenia "Označovanie pracovných miest na 
pozemných komunikáciách a i závierky cesty“, ktoré osadí zhotovovateľ na vlastné náklady a 
bude zodpovedať za stav označenia.

3.5 Zhotoviteľ počas výrubu bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku miestnej cesty 
určenom dopravným značením. Pravidelne bude zabezpečovať prevádzkyschopnosť jazdných



pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

3.5 Počas spúšťania stromov zabezpečí uzávierku cesty na dobu nevyhnutnú v mieste výkonu 
osobami oprávnenými a náležíte poučenými.

3.6 Za objednávateľa odovzdaním jednotlivých lokalít je poverená osoba Ing. Pavol NAGY. 
Za zhotoviteľa je prevzatím jednotlivých lokalít poverený Patrik Dobrota. Objednávateľ so 
zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dotknutého územia, súčasťou ktorého 
bude fotodokumentácia dotknutého územia zhotovená v deň spísania protokolu.

3.7 Počas vykonávania prác dohodnutých v tejto zmluve, t.j. od prevzatia stanovenej lokality 
zhotoviteľom od objednávateľa až do odovzdania stanovenej lokality zhotoviteľom 
objednávateľovi, zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetky škody, ktoré svojou 
činnosťou spôsobil na cestnom pozemku, cestnom telese a jeho príslušenstve, na 
nehnuteľnostiach (budovy, oplotenia atd\), na rôznych nadzemných a podzemných 
inžinierskych vedeniach alebo tretím osobám.

3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce dohodnuté v tejto zmluve tak, aby nedošlo 
k devastácii cestného pozemku a jeho okolia, cestného telesa a príslušenstva, zelenej plochy 
alebo spevnenej plochy verejného priestranstva.

3.9 Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace s výrubom drevín dohodnuté v tejto zmluve výlučne na 
svoje nebezpečenstvo.

3.10 Objednávateľ je povinný vykonávať prehliadku odovzdanej lokality, dohliadať či sa 
práca vykonáva podľa zmluvných podmienok. Na nedostatky zistené v priebehu poskytnutia 
služby bez omeškania písomne upozorní zhotoviteľa.

3.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dni pred ukončením prác dohodnutých v tejto 
zmluve oznámiť objednávateľovi, kedy bude predmetná lokalita pripravená na odovzdanie.

3.12 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomné prehlásenie vlastníkov, prípadne 
užívateľov susedných (dotknutých) nehnuteľností, že počas prác nedošlo k poškodeniu ich 
majetku a po ukončení prác boli dotknuté nehnuteľnosti upravené v súlade s ich 
požiadavkami.

3.13 Objednávateľ je povinný do 5-tich dní po oznámení zhotoviteľa o ukončení prác 
dohodnutých v tejto zmluve zvolať preberacie konanie.

3.14 Zhotoviteľ musí miestne komunikácie čo najskôr vyčistiť od zbytkov po ťažbe 
a zabezpečiť plynulý a bezpečný prejazd účastníkmi cestnej premávky.



Článok 4 
Cena diela

4.1 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v 
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania tejto 
podprahovej zákazky.

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR 3.550,00 €

/slovom: tritisícpäťstopäťdesiat 00/100/

Článok 5
Osobitné dojednania

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác dodržiavať podmienky stanovené v zákone 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení a ostatných 
príslušných právnych predpisov.

5.2 V prípade nedodržania podmienok uvedených v čl. 3, čl. 4 a v čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy 
sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený žiadať od zhotoviteľa zmluvnú 
pokutu vo výške nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa.

5.3 Táto zmluva nenahrádza súhlasy a povolenia dotknutých orgánov štátnej správy (Okresné 
riaditeľstvo policajného zboru), prípadne súhlasy vlastníkov susedných pozemkov a iné 
potrebné vyjadrenia a súhlasy, ktoré si zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

Článok 6 
Termín plnenia

6.1 Výrub drevín na konkrétnych lokalitách uvedených včl.l v bode 1.1 k tejto zmluve 
zhotoviteľ vykoná od dátumu účinnosti tejto zmluvy do dňa 20.12.2016

Článok 7
Záverečné ustanovenie



7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

7.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu 
s určením dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

7.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomného dodatku, 
odsúhlaseného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.

7.4 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva 
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov 
neplatná a zároveň druhá (poškodená) zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť 
s účinnosťou ku dňu, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené 
druhej zmluvnej strane.

7.5 Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné alebo nevynútené podľa platného 
práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či 
stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo nevynútiteľné 
ustanovenia novými ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá 
nahrádzanému ustanoveniu.

7.6 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že s ňou 
súhlasia, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite 
a vážne a že nebola uzavretá v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom.

7.7 Na zmluvné vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahuje ustanovenie 
Obchodného zákonníka v platnom znení a tiež príslušné ustanovenia ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR.

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú máme okolnosti, ktoré 
by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú 
za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

7.9 V prípade ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane 
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v 
úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, 
ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti 
nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení 
zásielky zmluvnej strany, ktorá zásielku doručuje.



v.r

str. 6

Za objednávateľa:

Mgr. Attila AGÓCS, PhD. 

primátor mesta

Za zhotoviteľa:

Patrik DOBROTA

Vo Fiľakove, dňa 26.10.2016 V Banskej Štiavnici, dňa 2 9 .9 .2 0 1 6


