Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
v spojení s ust. § 1 ods. 12 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie

1, 814 99

Bratislava, IČO: 00 603 481, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
SK37 7500 0000 0000 2582 9413, zastúpenie: Mgr. Ing. Michal Radosa, 1. zástupca
riaditeľa Magistrátu (ďalej len „Hlavné mesto“)
a
Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO: 00 304 603,
bankové spojenie: SK86 0200 0000 0000 0142 9052, zastúpenie: JUDr. Mgr. Jozef Uhier,
starosta (ďalej len „Mestská časť“)

(Hlavné mesto a Mestská časť spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula
1.

Zmluvné strany sa v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a
záujmy, realizujúc Ich obojstranne dohodnuté podmienky dohodil na uzatvorení Zmluvy podľa ust. § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 12 písm. q)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoVO“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky za podmienok dohodnutých
ďalej v tejto Zmluve.

2.

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečenie poskytovania Letnej údržby a Údržby cestnej zelene (ďalej len „Údržba“)
v rozsahu uvedenom v Prílohe č.1 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Stanovený Plán
údržby je špecifikovaný v Prílohe č. 2. Celková výmera plôch, na ktorých sa má podľa tejto zmluvy zabezpečiť
Letná údržt>a a Údržba cestnej zelene je uvedená v Prílohe č. 3,4, 5 a 6.Zmluvy.
ČI.1
Predmet Zmluvy

1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Mestskej časti zabezpečiť riadne a včas poskytovanie Údržby a záväzok
Hlavného mesta potvrdiť včas a riadne poskytnuté plnenia podľa tejto Zmluvy a uhradiť Mestskej časti náklady
na poskytnutie tohto plnenia, bližšie uvedené v ČI. 3 tejto Zmluvy.

ČI. 2
Spôsob plnenia predmetu Zmluvy
1.

Poskytovanie Údržby podľa tejto Zmluvy sa Mestská časť zaväzuje plniť podľa požiadaviek Hlavného mesta na
určených chodníkoch, peších trasách a cestnej zeleni uvedených v Prílohe č. 3, 4, 5 a 6 tejto Zmluvy. Mestská
časť berie na vedomie stav komunikácii a cestnej zelene uvedených v Prílohe č. 3 ,4 , 5 a 6 tejto Zmluvy.

2.

Mestská časť sa zaväzuje poskytovať Údržbu riadne a včas a to najmä s všetkou potrebnou starostlivosťou, v
dohodnutom čase uvedenom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a v súlade s pokynmi Hlavného mesta v zmysle ČI. 2
bodu 5. tejto Zmluvy ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami platnými v
Slovenskej republike.

3.

Mestská časť je povinná zabezpečiť všetky mechanizmy, zariadenia a materiál potrebný na plnenie povinnosti
Mestskej časti podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady a zodpovednosť. Súčasne sa zaväzuje používať Iba
výrobky, ktoré sú bezchybné a vylučujú poškodenie komunikácii a cestnej zelene.

4.

Mestská časť sa zaväzuje mať po celú dobu platnosti Zmluvy zriadené vlastné riadiace pracovisko (tzv.

dispečing), fungujúce počas všetkých kalendárnych dni v roku, prostredníctvom ktorého bude schopná
monitorovať, efektívne riadiť a kontrolovať činnosti svojich pracovníkov a technických prostriedkov.
5.

Mestská časť vykoná (Jdržbu na základe jednotlivých pokynov Hlavného mesta, ktoré je Hlavné mesto oprávnené
zadať:
a)
elektronicky na e-maiiovú adresu dispecing@jarovce.sk;
b)
telefonicky prostredníctvom dispečingu oddelenia správy komunikácie Hlavného mesta na telefónne číslo
+421905617305.

6.

V pripade telefonického pokynu je Hlavné mesto povinné zaslať pokyn elektronicky na emailovú adresu uvedenú
v bode 5. pism. a) ČI. 2, a to do troch (3) dni odo dňa zadania pokynu telefonicky.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie ijdržby je Hlavným mestom prijaté dňom podpisu súpisu vykonaných
prác obidvomi Zmluvnými stranami.

8.

Mestská časť sa v súlade s § 1 ods. 12 písm. q) ZoVO zaväzuje plniť Údržbu výlučne svojimi vlastnými kapacitami
alebo prostredníctvom ňou zriadenej príspevkovej organizácie a jej zamestnancov. Mestská časť nie je
oprávnená zadať plnenie Údržby podľa tejto Zmluvy žiadnemu inému subjektu.

9.

Mestská časť je povinná dodávať zmluvne dohodnutú Údržbu podľa tejto Zmluvy aj počas dní pracovného pokoja
a počas štátnych sviatkov, ako aj v nočných hodinách za podmienok podľa tejto Zmluvy.
ČI. 3
Odplata

1.

Zmluvné strany sa dohodli na odplate za Údržbu uvedenú a špecifikovanú v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Celková
odplata za Údržbu uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy je stanovená ako súčin jednotkovej ceny za špecifikovanú
činnosť Údržby a celkovej výmery plôch podľa Prílohy č. 3, 4, 5 a 6. V odplate sú zahrnuté všetky náklady
Mestskej časti vzniknuté pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy za poskytovanú Údržbu, najmä nákladov na dopravu,
PHM, energie, mzdy na zamestnancov, nákladov vyplývajúcich z administratívnych a kontrolných činností.
Celková cena poskytnutých služieb za celé obdobie trvania Zmluvy nepresiahne hodnotu podiimitnej zákazky,
ktorá je v súlade s § 5 ods. 3 ZoVO v spojení ust. § 1 písm. b) vyhlášky ÚVO č. 428/2019 Z. z. stanovená na
214 000,- EUR bez DPH. Uvedená cena je maximálna a konečná.

2.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry bude:
a)
b)

pokyn Hlavného mesta; a zároveň
súpis skutočne poskytnutej Údržby s termínom ich splnenia podpísaný zodpovedným zástupcom
Mestskej časti v príslušnom mesiaci.

3.

Mestská časť môže vyfaktúrovať Hlavnému mestu len riadne vykonané plnenie, ktoré bolo zadané a prijaté
Hlavným mestom v súpise skutočne poskytnutej Údržby podľa predchádzajúceho odseku za príslušný
kalendárny mesiac.

4.

Hlavné mesto uhradí odplatu podľa ČI. 3 tejto Zmluvy prevodným príkazom na účet mestskej časti uvedený
v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúry riadne vystavenej Mestskou časťou a doručenej Hlavnému mestu.
Mestská časť vystaví faktúru Hlavnému mestu najneskôr do pätnástich (15) dní od konca predchádzajúceho
príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bola vykonaná Údržba za príslušný kalendárny mesiac. Splatnosť
faktúry je tridsať (30) dní od jej doručenia Hlavnému mestu. Dňom úhrady je deň odpísania finančných
prostriedkov z účtu Hlavného mesta.

5.

V prípade, ak faktúra nebude vystavená v zmysle bodu 2. ČI. 3 tejto Zmluvy, Hlavné mesto je oprávnené
požadovať odstránenie jej vád a Mestská časť je povinná faktúru bezodkladne najneskôr do troch (3) dní na
základe doručenej žiadosti Hlavného mesta podľa charakteru vady, faktúru opraviť, doplniť, alebo vystaviť novú.
V tomto prípade splatnosť faktúry začne plynúť nasledujúcim dňom doručenia opravenej, doplnenej alebo novo
vystavenej faktúry.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Hlavné mesto neuhradí plnenie Mestskej časti riadne a včas považuje
sa to za nepodstatné porušenie tejto Zmluvy a Mestská časť Hlavné mesto vyzve na úhradu plnenia v dodatočnej
lehote na plnenie 15 dní.

Cl. 4
Doba trvania zmluvy a ukončenie Zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.4.2022 do 14.10.2022.

2.

Zmluvné strany sa doľiodll, že Zmluva zaniká:
a)
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená;
b)
c)

písomnou dohodou Zmluvných strán;
písomnou výpoveďou Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu,

d)

a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
PoskytovateľovI;
odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán vprípade, ak druhá Zmluvná strana poruší
ustanovenia tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia Zmluvy v primeranej lehote určenej
oprávnenou Zmluvou stranou na nápravu porušenia zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako pätnásť (15)

pričom výpovedná lehota je dvamesiace

dní, takéto porušenie neodstráni, prípadne nenapraví. Zmluvné strany sa dohodil, že v prípade ak v tejto
Zmluve nie je uvedené inak, má sa za to, že každé porušenie Zmluvy sa považuje za podstatné.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné nasledujúcim dňom po doručení písomného oznámenia o odstúpení
druhej Zmluvnej strane. Od Zmluvy nie je oprávnená odstúpiť Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní
s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy alebo spôsobila porušenie tejto Zmluvy, ktoré je dôvodom na
odstúpenie od tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody, nároku na úroky
z omeškania a ani nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
ČI. 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Mestská časť je povinná pri plnení tejto Zmluvy postupovať s všetkou potrebnou starostlivosťou a zaväzuje sa
poskytnúť Hlavnému mestu plnenie Údržby riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve
a v súlade s pokynmi Hlavného mesta, pokiaľ budú vydané.

2.

Mestská časť sa zaväzuje poskytnúť Údržbu riadne a včas podľa Plánu údržby uvedeného v Prílohe č. 2 tejto
Zmluvy a v súlade s pokynmi Hlavného mesta podľa ČI. 2 bod 5. tejto Zmluvy.

3.

Mestská časť každý deň do 09.00 hod. nahlási dispečingu na e-mallovú adresu dlspečlng@bratlslava.sk akú
Údržbu, kde a v akej postupností bude v súlade so Zmluvou vykonávať.

4.

Mestská časť sa dohodne s dispečingom na termíne odovzdania dodanej Údržby. Údržba musí byť pri
odovzdávaní riadne ukončená, pracovisko vyčistené, odpad odvezený. Údržba sa považuje za prevzatú
podpisom súpisu skutočne vykonaných prác obidvomi Zmluvnými stranami.

5.

Ak zabezpečeniu Údržby bráni akákoľvek prekážka, pre ktorú nie je možné Údržbu zabezpečiť alebo je ju možné
zabezpečiť len čiastočne (napr. zabezpečeniu bránia zaparkované autá, spadnuté stromy, umiestnené verejné
osvetlenia, prip. Iné prekážky). Údržba sa zabezpečí v rozsahu, v akom prekážka nebráni v zabezpečení Údržby
daného úseku; prekážku (prekážky) Mestská časť bezodkladne najneskôr do troch (3) dni hodnoverne preukáže
a oznámi e-mailom dispečingu oddelenia správy komunikácii.

6.

Mestská časť je povinná pri plnení Údržby tejto Zmluvy postupovať v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 35/1984, ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a technickými normami a podmienkami.

7.

Mestská časť prehlasuje, že sú jej známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na plnenie
Údržby, že všetky spôsoby zabezpečovania Údržby bude vykonávať takým spôsobom, aby činnosť sama a jej
dôsledky nezhoršili životné prostredie. Mestská časť sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude predchádzať
škodám na zdraví a majetku tretích osôb.

8.

Mestská časť si zabezpečí na vlastné náklady všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie tejto
Zmluvy. Mestská časť bude plniť Údržbu spoľahlivým, kvalifikovaným a odborne zaškoleným personálom.

9.

Mestská časť vyhlasuje, že:
a)

všetci zamestnanci Mestskej časti alebo akékoľvek osoby vykonávajúce pre Mestskú časť práce alebo
služby, ktoré svojim charakterom spĺňajú kritéria závislej práce podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka

práce(ďalej len „Zákonník práce“), a prostrednictvom ktorých bude Mestská časť plniť svoje povinnosti
podľa tejto Zmluvy, majú s Mestskou časťou riadne uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu
podľa Zákonníka práce;
b)

osoby

uvedené v

písm.

a) tohto odseku

nevykonávajú

pre

Mestskú

časť nelegálnu

prácu

v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“) ani prácu špecifikovanú ako
nelegálne zamestnávanie v zmysle § 2 ods. 2 a 3 Zákona o nelegálnej práci a teda, že Mestská časť
žiadnym spôsobom neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 3 ods. 1
až 3 Zákona o nelegálnej práci;
c)

nie sú jej známe

žiadne skutočnosti,

na základe

ktorých

by Hlavnému

mestu v súvislosti

s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy s Mestskou časťou hrozilo akékoľvek riziko porušovania § 7b ods.
5 Zákona o nelegálnej práci a teda ani prípadné uloženie pokuty podľa § 7b ods. 8 až 11 Zákona o
nelegálnej práci;
d)

v

celom

rozsahu

zodpovedá

za

dôsledky

vyplývajúce

z

vyššie

uvedených

vyhlásení

a uvedomuje sl, že tieto vyhlásenia boli zo strany Hlavného mesta rozhodujúcimi pre uzatvorenie tejto
Zmluvy s Mestskou časťou.
10.

Mestská časť sa zaväzuje, že v prípade, ak Hlavnému mestu bude zo strany kontrolného orgánu uložená pokuta
podľa § 7b ods. 8 až 11 Zákona o nelegálnej práci za porušenie povinnosti podľa § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej
práci v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy s Mestskou časťou, uhradí Hlavnému mestu sumu
rovnajúcu sa výške sumy pokuty právoplatne uloženej Hlavnému mestu zo strany kontrolného orgánu podľa
§ 7b ods. 7 až 10 Zákona o nelegálnej práci za porušenie § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci. Mestská časť
sa zaväzuje sumu podľa predchádzajúcej vety uhradiť Hlavnému mestu bezodkladne po doručení výzvy
Hlavného mesta Mestskej častí spolu s právoplatným rozhodnutím kontrolného orgánu o uložení pokuty.
Riadnym splnením povinností Mestskej časti podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok Hlavného mesta na náhradu
škody voči Mestskej časti.

11.

Mestská časť nemôže poveriť iného plnením Údržby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hlavného
mesta. Pri plnení Údržby inou osobou má Mestská časť zodpovednosť, akoby Údržbu plnila sama a to bez ohľadu
na predchádzajúci písomný súhlas Hlavného mesta.

12.

Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy Mestskej časti objektívne nevyhnutnú súčinnosť. Za
Hlavné mesto sú oprávnení udeľovať pokyny Mestskej častí poverení zodpovední zamestnanci Hlavného mesta,
ktorými sú:
a) Mgr. Michal Beňák, +421259356709, michal.benak@bratlslava.sk
b) Ing. Juraj Zaťko, +421259356775, lural.zatko@bratislava.sk
Pokyny Hlavného mesta prostrednictvom nim poverených zamestnancov sú pre Mestskú časť záväzné.

13.

Mestská časť zodpovedá za to, že Údržba bude poskytnutá podľa tejto Zmluvy, bude zodpovedať požadovanému
výsledku podľa tejto Zmluvy a bude vykonaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami
platnými v Slovenskej republike.
ČI. 6
Zodpovednosť za vady a škody

1.

Mestská časť zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. Poskytnuté plnenie bude vykonané
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Mestská časť zodpovedá za škody spôsobené porušením
ustanovení tejto Zmluvy.

2.

Mestská časť je povinná bezodkladne, najneskôr do troch (3) dní od výzvy. Hlavného mesta odstrániť vady na
vykonanej Údržbe.

ČI. 7
Sankcie
1.

V prípade porušenia povinnosti Mestskej častí poskytovať Údržbu riadne a včas vzniká Hlavnému mestu nárok
požadovať od Mestskej časti zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z výšky mesačnej odplaty za dohodnuté

plnenie podľa Cl, 3 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) od doručenia výzvy Mestskej časti.
2.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Mestskej časti a to najmä uvedenej v ČI. 5 bod 9. a v ČI. 6 bod 2. tejto
Zmluvy vzniká Hlavnému mestu nárok požadovať od Mestskej časti zmluvnú pokutu vo výške 10% z výšky
mesačnej odplaty za dohodnuté plnenie podľa ČI. 3 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) od
doručenia výzvy mestskej časti.

3.

Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody nie je dotknutý.

ČI. 8
Záverečné ustanovenia
1.

Práva a povinností touto Zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2.

Akékoľvek písomností z tejto Zmluvy adresované akejkoľvek Zmluvnej strane sa zasielajú na adresu sídla
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa z adresy uvedenej v tejto
Zmluve vráti ako neprevzatá, a to dňom doručenia vrátenej zásielky druhej Zmluvnej strane, rovnaké účinky
doručenia nastávajú aj odmietnutím prevzatia doručovanej zásielky.

3.

Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Hlavné mesto obdrži štyri (4) a Mestská časť
dve (2) vyhotovenia.

4.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné uskutočniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a len vo
forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s ust. § 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.

6.

Zmluvné strany sl zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že Ich prejavy vôle sú slobodné, vážne,
zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

7.

Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:

Rozsah a podmienky vykonávania údržby
Cenník a plán údržby
Celková výmera plôch a mapový podklad
IJdržba cestnej zelene: orez kríkov
Mechanické odstránenie buriny v obrubníkov

Príloha č. 6: Údržba cestnej zelene: kosenie

V Bratislave, dňa:

^

V Bratislave, dňa:

7
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j
Hlavné mesto SR Bratislava
Mgr. Ing. Michal Radosa
1. zástupca riaditeľa Magistrátu
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Mestská časť/Bratislava - Jarovce

H
JUDr. Mgr. Jozef Uhier
starosta

'

Príloha č. 1: Rozsah a podmienky vykonávania údržby
1.

Letná údržba
letnou údržbou komunikácii sa pre potreby tejto zmluvy rozumie vyčistenie pešich zón, vyčistenie chodníkov, vyčistenie
zastávok, odstraňovanie buriny z obrubníkov, z pridiažieb ciest, z chodníkov a z dláždených priestranstiev, vyčistenie priekop
a s tým súvisiace činnosti,

a)

vyčistenie chodníka
V jednotkovej cene sú zahrnuté náklady najmä za:
príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktori vykonávajú objednané služby,
vyčistenie povrchu lávky, chodníka, parkoviska, schodov ručne zametaním alebo pomocou stroja na čistenie
komunikácii,1)
vyzbieranie smeti zo zelene, ktorá je súčasťou lávky, chodníka, parkoviska, schodov,
odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené Dodávateľom,
zhodnotenie a/aiebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

b)

odstraňovanie buriny z obrubníka, prídiažby cesty, chodníka a dláždeného priestranstva
V jednotkovej cene sú zahrnuté náklady najmä za:
príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktori vykonávajú objednané služby,
vykonanie postreku buriny parou v zábere širky min. 0,5m,
mechanické odstránenie odumretej buriny v zábere šírky min. 0,5m,
energie a vodu, ktoré sú potrebné k postreku buriny,
odvoz odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené Dodávateľom,
splnenie

požiadaviek

vyplývajúcich

z

právnych

predpisov

upravujúcich

používanie

chemických

postrekov.
zhodnotenie a/aiebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

2.

IJdržba cestnej zelene
údržbou cestnej zelene sa pre potreby tejto zmluvy rozumie údržba trávnatých porastov, okopávanie stromov a kríkov,
presvetľovacie rezy krov, strihanie živých plotov a s tým súvisiace činnosti

a)

údržba trávnatých porastov
kosenie trávnatých porastov I. stupňa intenzity kosenia 3)
V jednotkovej cene sú zahrnuté náklady najmä za:
príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktori vykonávajú objednané služby,
pokosenie trávnatých porastov pracovným strojom - kosačkou,1)
vyzbieranie odpadu (smeti a iné nečistoty) z kosených trávnatých porastov,
odvoz pokosenej trávy a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené Dodávateľom.

•

b)

zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu vrátane súvisiacich popiatkov v zmysie zákona o odpadoch.

zmladzovací alebo presvetľovací rez krov
V jednotkovej cene sú zahrnuté náklady najmä za:
príchod mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy na miesto dodania služby (pracovisko) určené Objednávateľom,
prevádzku mechanizmov Dodávateľa, ktoré vykonávajú objednané služby,
činnosť pracovníkov Dodávateľa, ktori vykonávajú objednané služby,
orez kriku typom rezu podľa požiadaviek Dodávateľa v súlade s normou STN,6) pomocou strojov a ručného náradia,
vyčistenie koreňového priestoru kriku vrátane odstránenia vyťaženej drevnej hmoty a odpadu (smeti a iné nečistoty),
odvoz drevnej hmoty a odpadu, ktorý vznikol počas prác na skládku, do kompostárne alebo do spaľovne,
návrat mechanizmov Dodávateľa a ich obsluhy po ukončení prác z pracoviska späť na miesto určené Dodávateľom,
zhodnotenie a/aiebo zneškodnenie drevnej hmoty a odpadu vrátane súvisiacich poplatkov v zmysle zákona o odpadoch.

Príloha č. 2 C enník a plán údržby

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI S MČ JAROVCE_LETO 2022
C enník
činností

čistenie chodníkov (frekvencia 2 x mesačne)
odstraňovanie buriny z obrubníka mechanicky
( 4 x za obdobie)
kosenie 5 x ročne I. Intenzitná trieda
rez kríkov do 1,5 m 2x za rok,

O brat
(E U R s
DPH)

cena s
DPH

m.j

Objem

C yklíčnosť

0,058

m2

8410,7

0,5

0,0589

m

2800

4

659,68

0,0633
0,5547

m2
ks

5735
1577

5
2

1 815,13
1 749,52

Spolu za
obdobie:

10 600,8S

6 376,52

Plán údržby
Plán odstraňovania buriny

termín čistenia
Plán kosby

I stupeň intenzity

1 cyklus
15.4. -31.5.

2 cyklus
1.6.- 15.7.

3 cyklus
15.7.-31.8.

4 cyklus
1.9.- 14.10.

1 kosba
25.4. - 30.5.

2 kosba
31.5. -4.7.

3 kosba
5.7. - 1.8.

4 kosba
2 .8 .-5 .9 .

5 kosba
6 .9 .- 14.10.

Príloha č. 4 Údržba cestnej zelene: orez kríkov
Mestská časť : Jarovce
Z /15/60

Údržba cestnej zelene: orez kríkov
orez kríkov do 1,5 m
komunikácie

0-1:5

1:5-1:2

Jarovce- Kittsee

1577

Spolu ks :
Celkom ks :

1577
1577

nad 1:2

Príloha č. 3 Celková výmera plôch a mapový podklad
588
Mestská časť: Jarovce

:h

o d n ik y

Č.

názov

1

Jantárová

2

Palmová

2

Cesta III/1020
Jarovce-Kittse

4

Mandľová

5

ľavý chodník

pravý chodník
úsek
2
2
dĺžka (m)
plocha (m ) dĺžka (m)
plocha (m )
426,9
683,1
542,8
868,5 Cesta III/1020 (Jantárová)
515,0
1 287,5
419,0
628,4 Cesta I I I / 1020 Jarovce-Kittse
822,2

2 055,6

781,1

53,4

85,4

74,7

Ovocná

240,8

722,5

0,0

SPOLU:

2 058,4

4 834,1

1 817,5

Plocha súčet

8 410,7

Dĺžka súčet

3 875,9

1 952,8 Cesta III/I0 2 0 Jarovce-Kittse
126,9 Mandľová
0,0 Vyradený úsek cesty III/00247
3 576,7

O

137.5

275

Príloha č. 5 Mechanické odstránenie buriny v obrubníkoch

Mestská časť:

Jarovce

Zhotoviteľ:
Mechanické odstránenie buriny v obrubníkoch

m

Jarovce - Kittsee

2800

Spolu :

2800

P rílo ha č. 6 Ú držba cestn ej zelen e: kosenie

M estská č a s ť : Jarovce

Z / 15 / 20b

Ú držba cestnej ze le n e : kosenie

komunikácie
IN T R A V IL Á N

0-1:5

1:5-1:2

Jantárová
Ovocná
Palmová
Spolu

0

:
2

Celkom m :

1440
2140
2155
5735
5735

nadl:2

