
Dohoda o poskytnutí služby č. 484/2021 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi 

 

Čl. I.  Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ                                            

 

 

 

V zastúpení  

IČO                                                  

Bankové spojenie                              

Číslo účtu                                             

IBAN 

SWIFT 

IČ DPH 

Oprávnený rokovať vo  veciach            

- zmluvných  

 

- technických  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

 

: 

 : 

 

 : 

Slovenská republika  

Ministerstvo obrany SR 

Sekcia majetku a infraštruktúry 

Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

Mgr. Ján BUČAN – generálny riaditeľ SEMaI 

30845572 

Štátna pokladnica  

7000171215/8180 

SK05 8180 0000 0070 0017 1215 

SPSRSKBA 

SK2020947698 

 

Mgr. Ján Bučan – GR SEMaI  

tel.: 0960 322 829 

Ing. Michal ROHLEDER – vedúci SPO Hlohovec 

a Mgr. Magdaléna Mrvaňová 

 tel.: 0960 396 500, 0960 396 463 

 

1.2 

 

 

Poskytovateľ    

Sídlo 

: 

: 

Vojenské lesy a majetky SR , štátny podnik 

Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných   

 

: 

 

Ing. Ján JURICA – generálny riaditeľ 

Osoba oprávnená konať 

vo veciach technických 

 

: 

 

Ing. Jozef Bittara – riaditeľ odštepného závodu 

Malacky, tel.: +421 34 7954 202, 

Ing. Juraj Laco – vedúci oddelenia lesnej výroby 

odštepného závodu Malacky, tel.: 00421 34 7954 208 

IČO : 31 577 920 

IČ DPH : SK 2020475479 

Bankové spojenie :  

IBAN :  

Register : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

Odd. Pš, vl. č. 115/S 

Číslo telefónu a faxu     : tel. 045/5306101 fax 045/5606102 

   

(ďalej len „poskytovateľ“)   

 



Preambula 

 

Objednávateľ ako správca majetku štátu v rámci obvyklého hospodárenia zabezpečuje činnosti 

súvisiace so správou majetku štátu – udržiavanie majetku štátu (pozemkov druhu zastavané 

plochy a nádvoria a ostatné plochy) v riadnom stave, aby sa mohol využívať na účel, na ktorý 

je určený (odstraňovanie náletových drevín, čistenie pozemkov od kalamity, obnova 

protipožiarnych pásov). 

 

Čl. II. Predmet dohody 

 

2.1 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu pre objednávateľa za účelom vykonávania 

hospodárskych, lesoochranárskych a protipožiarnych opatrení a s cieľom zamedziť vzniku škôd 

a ohrozenia cvičiacich vojsk a ostatných osôb, a to: 

- odstránenie drevín na nelesných pozemkoch a vyčistenie týchto plôch. 

  

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetom dohody je odstránenie drevín s obvodom kmeňa od 64 do 357 cm, meraných 

vo výške 130 cm nad zemou v počte 16 ks, frézovanie a mulčovanie, na ktoré je vydané 

rozhodnutie mesta Sereď č. sp. 10904/2019, OŽP 33231/2019 zo dňa 02. 01. 2020 zmenené 

rozhodnutím č. sp. 9860/2020, OŽP 27815/2020 zo dňa 23. 11. 2020. (ďalej len „rozhodnutie“).  

Súhlas správcu majetku bol vydaný na základe žiadosti SPO Hlohovec v súlade s § 47 ods. 3 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov listom č. 

ASMdpS-12-51/2019 zo dňa 19. 11. 2019.  

 

Druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie - parcely č. 2271/3, 2271/147 v k. ú. Sereď 

 

Druh dreviny Počet (ks) 

Obvod kmeňa  

(v cm) meraný 

vo výške 1,3 m 

Poznámka 

Topoľ čierny 15 64 - 357 

poškodzuje chodník koreňovým 

systémom alebo veľmi blízko budovy 

Orech kráľovský 1 159 zlý zdravotný stav 

Spolu 16   
 

  

Finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín bola uhradená v zmysle 

rozhodnutia na účet mesta Sereď. 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tieto práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 

riadne, kvalitne a včas, nezanechať žiaden odpad a pozemok dať do užívaniaschopného stavu. 

 

2.4 

 

Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu dohody postupovať s odbornou 

starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade s rozhodnutím. 

 

2.5 

 

 

Objednávateľ bude vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania predmetu dohody 

prostredníctvom určeného zástupcu povereného výkonom kontroly, ktorého určí objednávateľ 

pred začatím prác. 

 

2.6 Vykonané práce budú prevzaté určeným zástupcom objednávateľa. 



Čl. III.  Doba plnenia  

  

3.1 Dohodnuté práce budú vykonané v súlade s rozhodnutím orgánu ochrany prírody v čase 

vegetačného pokoja, v termíne do 31.12.2021.  

 

3.2 Poskytovateľ je povinný pred každým začiatkom prác o tom vopred písomne informovať 

objednávateľa a dohodnúť rozsah a trvanie týchto prác. Začatie a ukončenie poskytovania 

služby objednávateľ písomne oznámi príslušnej obci.  

 

Čl. IV.  Miesto plnenia 

 

4.1 Miesto plnenia je v objekte kasární v  k. ú. Sereď. 

Čl. V. Cena  

 

5.1 Predbežná cena za práce je stanovená dohodou zmluvných strán: 

cena bez DPH:      13 926,00 EUR 

DPH 20%:              2 785,20 EUR. 

cena s DPH:          16 711,20 EUR 

cena slovom:         šesťnásťtisícsedemstojedenásť EUR/ 20 centov 

 

Predbežná cena je stanovená na základe položkového rozpočtu prác podľa kalkulácie prác 

a cien VLM. Položkový rozpočet prác tvorí prílohu dohody. 

 

Konečnú cenu je možné upresniť na základe skutočne vykonaných prác, a to formou písomného 

dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 

Poskytovateľ vykoná práce a činnosti uvedené v článku II. a vyhotoví rozpis skutočne 

vykonaných prác s ich ocenením (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021), 

ktorý bude tvoriť prílohu dodatku dohody.  

 

5.2 Objednávateľ uhradí za práce uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a pracoviska 

(Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021) cenu do 120 dní na základe 

faktúry vystavenej poskytovateľom, podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, na základe 

rozpisu vykonaných prác, cena za predmet dohody môže byť predmetom vzájomného 

finančného vysporiadania a započítania podľa § 8 zákona č. 274/2014 Z. z. o pohľadávkach 

štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak Objednávateľ 

v priebehu kalendárneho roka odovzdá Poskytovateľovi vyťaženú drevnú hmotu na základe 

uzatvorených Zmlúv o prevode správy podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

Cena za poskytnuté služby bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

zvýšená o DPH.   

 

Čl. VI. Práva a povinnosti strán dohody 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľovi potrebnú 

súčinnosť, aby mohol byť predmet dohody vykonaný riadne a včas. 

 

6.2 

 

Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení 

pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto dohody. 

 



6.3 Objednávateľ umožní poskytovateľovi odvoz drevnej hmoty v súvislosti s nevyhnutnými 

opatreniami vykonanými na základe tejto dohody. 

 

Čl. VII.  Náhrada škody 

 

7.1 

 

Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré budú spôsobené jeho 

činnosťou v rámci realizácie prác, ktoré sú predmetom tejto dohody. 

 

7.2 

 

V prípade, ak vznikne škodová udalosť, je poskytovateľ povinný o tom okamžite informovať 

objednávateľa. 

 

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím 

podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Dohoda 

nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. Dátum platnosti tejto dohody je do 31.12.2022. 

 

8.2 Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.  

 

8.3 Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka  v znení neskorších predpisov. 

 

8.4 Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 

 

8.5 Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody 

zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávateľ a dve 

poskytovateľ. 

 

8.6 Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 

 

 

V Bratislave,  dňa ...................... 

 

       Za objednávateľa 

 

 

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

         Mgr. Ján BUČAN 

  generálny riaditeľ SEMaI  

    Ministerstvo obrany SR 

 

 V Pliešovciach,  dňa .....................         

 

       Za poskytovateľa 

 

 

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

           Ing. Ján JURICA 

           generálny riaditeľ 

Vojenské lesy a majetky SR š. p. 

 

Príloha:  

Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce.  



Príloha č. 1 k Dohode č. SEMaI-484/2021 

 

Položkový rozpočet  na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce v zmysle  
Dohody č. SEMaI-484/2021 

 

Výrub – kasárne Sereď 

        
TJ 

množstvo 
TJ 

sadzba za TJ 
celkom v € (bez 

DPH) 

1. Výrub 3 ks stromov  - Topoľ čierny ks 3 1 320,00 3 960,00 

2. Výrub 12 ks stromov  - Topoľ čierny     ks 12 341,00 4 092,00 

3. Výrub 1 ks stromu – Orech kráľovský ks 1 220,00 220,00 

4. Kontajnerové auto na zvoz zelenej hmoty (cca 5 dní) ks 1 1 375,00 1 375,00 

5. Prenájom plošiny 25 m, 16m (cca  3 + 2 dni) ks 1 2 310,00  2 310,00  

6. Drvenie drevnej hmoty a jej odvoz, dopravné náklady, ostatné ks 1 1 969,00 1 969,00 

     

  CELKOM 13 926,00 

                      

           

           
Spracoval:  
Ing. Richard Hájek     Schválil: Ing. Juraj Laco  
Dňa: 20.9.2021      Dňa: 20.9.2021   

 
   Práce budú realizované pracovníkmi vyškolenými a odborne spôsobilými na prácu vo výškach s použitím špeciálnej horolezeckej techniky v zmysle zákona 154/2013 Z.z.  

   a vyhlášky SÚBP 147/2013. 
 


