
ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE SADOVÝCH A ZÁHRADNÝCH ÚPRAV 
uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení 

Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
so sídlom: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpeným: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ:2021453390 
IČ DPH: Nieje platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000519592/8180 
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592 
Tel.: 052/772 19 24 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

1.2. Zhotoviteľ: QUERCUS-ARBOR, s.r.o. 
so sídlom: Gen. Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica 
Zastúpeným: Martin Magyar, konateľ spoločnosti 
IČO: 36610542 
DIČ: 2022201159 
IČ DPH: SK2022201159 
Bankové spojenie: Č SOB Kežmarok 
Číslo účtu: 4003743705/7500 
IBAN: SK71 7500 0000 0040 0374 3705 
Tel.: +421 905 357252 
E- mail: stromservis@gmail.com 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo „Ozdravenie a orezanie existujúcich stromov 
a drevnatých kríkov v záhrade Podtatranského múzea v Poprade na ul. Vajanského 
72/4". 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy v plnom rozsahu, v požadovaných 
termínoch a v požadovanej kvalite a to: 
2.2.1. na všetkých existujúcich stromoch podľa STN 83 70 10 (ochrana prírody, 

ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) uskutoční: 
- orez suchých, poškodených a zle vyvinutých konárov (zdravotný rez), 
- odľahčenie preťažených kostrových vetiev, 
- vyčistenie vylomeného vetvenia. 

2.2.2. Amfiteáter - severná časť oplotenia: 
Brest - 11 ks, okrem rozsahu prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy 

naviac uskutoční inštaláciu 2 ks dynamických väzieb (cca 4 t). 
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Borovica - 2 ks, uskutoční rozsah prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy. 
Lipa - 1 ks, uskutoční rozsah prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy. 

2.2.3. Priestor medzi OC Fórum a budovou múzea: 
Lipa - 1 ks, uskutoční rozsah prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy. 
Dub - 1 ks, okrem rozsahu prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy 

naviac uskutoční obvodovú redukciu koruny. 
Jaseň - 4 ks, okrem rozsahu prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy 

naviac uskutoční obvodovú redukciu koruny. 
Brest - 4 ks, okrem rozsahu prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy 

naviac uskutoční obvodovú redukciu koruny, hlavne zo strany 
budovy múzea. 

Jaseň - 2 ks, uskutoční ich výrub pomocou horolezeckej techniky. 
2.2.4. Priestor medzi ulicou Francisciho a budovou múzea: 

Vŕba - 1 ks, okrem rozsahu prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy 
naviac uskutoční inštaláciu 2 ks dynamických väzieb (cca 2 t). 

Tuja - 1 ks, okrem rozsahu prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy 
naviac uskutoční obvodovú redukciu koruny (vyosený strom). 

Breza - 1 ks, uskutoční rozsah prác uvedených v bode 2.2.1. predmetu zmluvy. 
2.2.5. Uskutoční likvidáciu haluziny zoštiepkovaním a vyčistenie priestoru záhrady. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení prác na ozdravení a orezaní existujúcich 
stromov a drevnatých kríkov v záhrade Podtatranského múzea v Poprade uhradí 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu 

ČI. III. 
Čas plnenia predmetu zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1. 
a bodu 2.2. tejto zmluvy v termíne: 
Začiatok plnenia predmetu zmluvy: október 2018 
Ukončenie realizácie predmetu zmluvy: do 30. novembra 2018. 

3.2. Zmena termínu začatia a ukončenia realizácie predmetu zmluvy je možná dohodou 
zmluvných strán. 

ČI. IV. 
Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za uskutočnenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu. 2.1. a bodu 2.2. tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

4.2. Cena za uskutočnenie predmetu zmluvy obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré 
vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy. 



/ 

4.3. Cena za uskutočnenie predmetu zmluvy podľa vyššie uvedeného zákona o cenách 
sa stanovuje: 
Cena za uskutočnenie predmetu zmluvy bez DPH 4 446,00 EUR 

20 % DPH 889,20 EUR 
Celková cena za uskutočnenie predmetu zmluvy s DPH 5 335,20 EUR 

4.4. Platba za uskutočnenie predmetu zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným 
stykom. Faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní a prevzatí diela a túto doručí zhotoviteľ 
objednávateľovi na adresu sídla objednávateľa. Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia. 

ČI. V. 
Miesto plnenia 

5.1. Zhotoviteľ uskutoční predmet zmluvy v záhrade Podtatranského múzea v Poprade 
na ul. Vajanského 72/4. 

ČI. VI. 
Povinnosti zhotoviteľa 

6.1. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť dielo najneskôr do 30. 1 1. 2018. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo s odbornou starostlivosťou tak, aby 
nedochádzalo ku škodám na majetku objednávateľa. Túto zodpovednosť má aj v prípade 
zavineného alebo zanedbávaného konania aj za svojich zamestnancov. 

6.3. Za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci zamestnancov vykonávajúcich plnenie diela 
zodpovedá zhotoviteľ. 

ČI. VII. 
Zmluvné pokuty 

7.1. Pri nedodržaní dohodnutých podmienok medzí objednávateľom a zhotoviteľom, 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej 
zmluvnej ceny. 

7.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok 
z meškania v zákonnej výške. . 

ČI. VIII. 
Ostatné ustanovenia 

8.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na realizáciu predmetu zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v uvedenej cene za uskutočnenie predmetu zmluvy sú zahrnuté 
všetky súvisiace náklady s riadnym vykonaním diela 



8.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestory, na ktorých sa budú 
vykonávať jednotlivé práce najneskôr v deň zahájenia prác. 

8.4. Zhotoviteľ nahlási objednávateľovi termín začiatku vykonávania prác predmetu zmluvy 
minimálne 3dni vopred. 

9.1. Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 
obdrží každá zmluvná strana. 

9.2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka 

9.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Objednávateľ je povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

9.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

9.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že táto 
zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, 
nie v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok na dôkaz čoho zmluvu podpísali. 

V Poprade 17. septembra 2018 V Poprade 17. septembra 2018 

Cl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

QUERCUS-ARBOR s.r.o. 
Gen. Svobodu 122/66,059 7 1 ĽUBICA 

w w w . s t r o m s e r v i s . s k 
ŕ m o b i l : 0 9 0 5 3 5 7 2 5 2 

IČO: 36 610 542. DIČ: 2022201159 
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objednávateľ 
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