
Rámcová zmluva o dielo ZoD_011/2021 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

Objednávateľ: mesto Topoľčany  

v zastúpení JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka 

Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 

Bankové spojenie: VÚB a.s., Topoľčany 

Číslo účtu:SK23 0200 0000 0000 0022 7192   

 IČO: 00 311 162 

DIČ: 2021248537 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

a 

 

Zhotoviteľ: Mestské služby Topoľčany, s.r.o.  

v zastúpení Mgr. Martin Bucko, konateľ spoločnosti 

Sídlo spoločnosti: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01  Topoľčany 

Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Topoľčany 

Číslo účtu: SK49  0200 0000 0026 2309 2756 

IČO: 44 818 378 

DIČ: 5022854053 

IČ DPH: SK2022854053 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, vložka č. 24871/N zo dňa 15.07.2009 

/ďalej len zhotoviteľ/ 

 

 

 

   

 



                                                              I.  

                                                  Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie úkonov týkajúcich sa odstránenia poruchového až 

havarijného stavu prác:  

 

Elektroinštalačné práce     

Vodoinštalačné práce     

Kúrenárske práce      

Zámočnícke práce     

Drobné stavebné práce      

Montáž a demontáž nábytku    

Údržba a čistenie mestskej fontány   

Maliarske práce  

 

                                                                II. 

                                                     Miesto plnenia 

 

Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve objednávateľa. 

 

                                                                III. 

                                   Čas a spôsob plnenia, odovzdanie diela 

 

1.Platnosť tejto rámcovej zmluvy je od 15.04.2021 na dobu neurčitú. 

2.Osoba zodpovedná pre výkon a nahlasovanie porúch je  :    p. Grach / 0903762532 

                                                                                                p. Bucko / 0911481358  

                                                                                                             

3.Objednávanie prác sa nahlasuje elektronicky formou mailu na adrese technik@sluzbyto.sk  

alebo telefonicky priamo osobám zodpovedným pre výkon a nahlasovanie porúch.  

mailto:technik@sluzbyto.sk


4.Po odstránení a ukončení poruchy alebo havarijného zásahu sa spíše tzv. pracovný list. 

Pracovný list bude dokladovať použitý materiál + prácu a iné súvisiace náklady. 

Po realizácií prác bude tento list podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

5.Akýkoľvek problém počas priebehu zásahu od nahlásenia až po ukončenie je potrebné 

nahlásiť na telefónnych číslach 0911481358, 0903762532. 

 

                                                                        IV. 

                                                                 Cena diela 

Cena a zoznam poskytovaných prác je stanovená nasledovne: 

 

Elektroinštalačné práce    13€ hod./osoba 

Vodoinštalačné práce    7,50€ hod./osoba 

Kúrenárske práce     7,50€ hod./osoba 

Zámočnícke práce               10€ hod./osoba 

Drobné stavebné práce    11€ hod./osoba  

Montáž a demontáž nábytku              12€ hod./osoba 

Údržba a čistenie mestskej fontány             12€ hod./osoba 

 

Maliarske práce základné  bez materiálu    

 

Maliarsky náter 1. vrstva    0,65€/m2 

Penetračný náter stien    0,50€/m2 

Protiplesňový náter                0,90€/m2 

Náter zárubní                 7,50€/ks 

Náter radiátorov článkových              1,60€/článok 

Náter radiátorov panelových              9,50€/ks 

Zakrývanie a olepovanie    0,9€/bm 

         

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 



                                                               V. 

                                 Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup do objektu a umožní mu 

prevádzať práce v pracovných a v mimopracovných dňoch. 

2.Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k prípojkám elektrickej energie 

a vody.  

3.Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť nevyhnutne nutný manipulačný a montážny priestor pre 

prevedenie predmetu plnenia diela tak, aby bola zhotoviteľovi umožnená manipulácia 

s jednotlivými zariadeniami.  

4.Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný  počínať si  s odbornou starostlivosťou, chrániť 

záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť 

negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok 

v objekte a neobťažovať užívateľov hlukom a prachom. Zhotoviteľ zodpovedá za 

dodržiavanie predpisov BOZP a PO.  

5.Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu predmetu tejto 

zmluvy.  

 

 

                                                             VI.  

                               Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený s odbornou 

starostlivosťou, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a 

podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2.Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a táto začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia 

reklamácie do odstránenia vady.  

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy v lehote 

do 5 kalendárnych dní od doručenia uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady odstrániť 

v čo najkratšom technicky možnom čase. 

4.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa  a ten na ich použití trval. 

5.Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela. 



6.Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení elektronickou formou u zhotoviteľa. 

7.Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote podľa ods. 3 tohto článku, môže 

objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

 

                                                                   VII. 

                                                       Zmluvné pokuty 

 

1.Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku I. po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny uvedenej v článku IV.za každý začatý deň omeškania. 

2.Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu za každú 

vadu vo výške 33,- EUR za každý deň omeškania. 

3.Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z  faktúry. 

 

                                                                 VIII. 

                                                 Zodpovednosť za škodu 

 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

2.Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 

škodu spôsobenú druhej strane. 

3.Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane sa zbaví zodpovednosti, ak 

preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

4.Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 

povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce 

a materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

5.Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 

pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako 

aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu di 

 

 

 

 



                                                                  IX. 

                                                 Záverečné ustanovenia 

 

1.Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných 

číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

2.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle v súlade s § 47a Občianskeho 

zákonníka.  

3.Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po 2 exempláre 

obdrží každá zmluvná strana. 

4.Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

 

 

 

 

V Topoľčanoch, dňa  15.4.2021                    V Topoľčanoch, dňa 15.4.2021 

 

 

 

 

 

Mesto Topoľčany                                                          Mestské služby Topoľčany, s.r.o.    

zastúpené JUDr. Alexandrou Gieciovou         zastúpené Mgr. Martinom Buckom 

primátorkou mesta            konateľom spoločnosti 

 

 

 


