
         EVID. Č. 54/2019 

RÁMCOVÁ ZMLUVA 

 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Zmluvné strany 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Obchodné meno:  Mestská časť Košice - Sever 

Sídlo:   Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai 

IČO:     00690929 

DIČ:   2020762964 

Bankové spojenie:   PRIMA banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK24 5600 0000 0005 6952 4001 

  

(ďalej len „objednávateľ“) 

   

 

ZHOTOVITEĽ: 

 

Obchodné meno:  4Season s.r.o. 

Sídlo:   Jesenná 7, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. Oliver Pruška 

IČO:     44 337 663 

IČ DPH:   2022665304 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK96 1100 0000 0026 2571 1661 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ uskutočnil verejné obstarávanie postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších 

predpisov na predmet zákazky „Stavebno - sanačné práce na fasáde a zastrešení vchodu 

polyfunkčnej budovy EKRAN“ (ďalej len „verejné obstarávanie“) 

2. Táto Rámcová zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára za účelom odstránenia uvoľnenej 

zvetranej omietky z čelnej strany a sanačných prác na zastrešení vchodu budovy EKRAN 

v areáli amfiteátra, ktorej opadávanie ohrozuje zdravie, životy ľudí a spôsobuje škody na 

majetku. 

3. Strany zmluvy sa dohodli, že predmet zmluvy bude realizovaný vždy podľa požiadaviek a 

podmienok objednávateľa, a to len na základe objednávky uzatvorenej počas platnosti 

zmluvy, a to za podmienok upravených v zmluve. 



Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri 

uskutočnení predmetu zmluvy a spôsob, resp. základ, na ktorom bude zhotoviteľ 

uskutočňovať jednotlivé práce uvedené v bode 2. tohto článku zmluvy. 

2. Predmetom zmluvy je  uskutočnenie  stavebných  prác  detailne  špecifikovaných v 

Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Detailný popis predmetu 

jednotlivých plnení a uskutočňovaných prác bude uvedený v konkrétnej objednávke 

uzatvorenej na základe tejto zmluvy a ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom 

obstarávaní. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas poskytnuté plnenie predmetu zmluvy 

cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné  práce  v rozsahu  určenom  v objednávke  v 

lehote  do 15 (pätnástich) pracovných dní od doručenia objednávky zhotoviteľovi, ak v 

objednávke nie je určené inak, pričom v takomto prípade sa uplatní doba určená v 

objednávke. 

5. Za riadne zhotovené sa považujú stavebné práce uskutočnené riadne a včas, bez vád, v 

súlade s touto zmluvou a príslušnou objednávkou. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavebné 

práce podľa objednávky je splnený dňom ich odovzdania zhotoviteľom a písomného 

potvrdenia prevzatia objednávateľom na preberacom protokole. 

6. Objednávateľ je povinný skontrolovať uskutočnené stavebné práce. Ak uskutočnené 

stavebné práce vykazujú zjavné vady, objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie 

stavených prác ako celku; v takom prípade je zhotoviteľ povinný uskutočniť náhradné 

stavebné práce podľa príslušnej objednávky, a to bez zbytočného odkladu. 

 

Čl. III. 

Miesto plnenia 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever, 

Festivalové námestie 2, 040 01 (EKRAN v amfiteátri Košice). 

Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena za stavebné práce počas trvania tejto zmluvy neprekročí sumu 5 000,00 

EUR bez DPH (slovom päťtisíc eur). Celková cena zahŕňa v sebe materiálové, osobné, 

dopravné, režijné a všetky ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky a je 

podrobne rozpísaná v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Úhrada za uskutočnení stavebné práce sa vykoná podľa uskutočnených stavebných prác 

na základe vystavených faktúr, a to výhradne bezhotovostným prevodom na účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy. 

3. Fakturácia bude uskutočnená až po zrealizovaní stavebných prác, za ktoré prislúcha 

zhotoviteľovi cena podľa tejto zmluvy - podľa konkrétnej objednávky, a to po prevzatí 

príslušných stavebných prác zo strany objednávateľa. Podkladom pre vystavenie faktúry 

zo strany zhotoviteľa bude objednávateľom potvrdený preberací protokol, ktorý bude 

neoddeliteľnou prílohou príslušnej faktúry. 

4. Faktúra je splatná v lehote 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 



Čl. V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v zmysle tejto zmluvy riadne a včas, s 

odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. Pri plnení povinností v 

zmysle tejto zmluvy a objednávok je zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby 

nepoškodzoval alebo neohrozoval oprávnené záujmy objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť smerujúcu k naplneniu 

účelu tejto zmluvy.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie bude uskutočňovať v súlade s pokynmi objednávateľa, 

pokiaľ budú vydané, a včas mu oznámi všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na 

zmenu realizácie plnenia. 

4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a 

zaväzuje sa poskytnúť každé jednotlivé plnenie požadované objednávateľom riadne a včas 

s tým, že poskytnuté plnenie musí zodpovedať podmienkam stanoveným v tejto zmluve a 

objednávkam, požiadavkám objednávateľa a pokynom objednávateľa, pokiaľ budú 

vydané. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto zmluvy a príslušných 

objednávok všetky všeobecne záväzné právne predpisy   vzťahujúce sa alebo súvisiace s 

uskutočňovanými stavebnými prácami.  

Čl. VI. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné uskutočnenie stavebných prác v zmysle tejto 

zmluvy. 

2. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej strane porušením  povinností  

v zmysle tejto zmluvy a príslušných zákonných ustanovení. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a 

na minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú zmluvné 

strany povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú 

významné z hľadiska plnenia predmetu zmluvy detailne špecifikovaného v príslušnej 

objednávke. 

Čl. VII. 

Doba trvania rámcovej zmluvy a jej ukončenie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa jej 

podpísania. 

2. Zmluvu možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou, 

b) uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená, 

c) dosiahnutím sumy celkovej ceny za stavebné práce podľa čl. IV ods. 1,  

d) odstúpením od zmluvy,  

e) výpoveďou. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia, ak 

zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila, napriek písomnej výzve druhej zmluvnej strany v 

primeranej lehote neprestane porušovať zmluvu a nevykoná nápravu alebo z dôvodu 

nemožnosti jej plnenia. Ak vzhľadom na povahu porušenia zmluvy, nie je náprava možná, 

pre možnosť odstúpenia nie je výzva potrebná. 



4. Za podstatné porušenie zmluvy na strane objednávateľa sa považuje neuhradenie 

splatných nárokov zhotoviteľa do 30 (tridsiatich) pracovných dní po lehote splatnosti. 

5. Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa považuje porušenie akejkoľvek z 

povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve, ak zhotoviteľ nesplnil túto povinnosť ani 

na základe dodatočnej písomnej výzvy objednávateľa na plnenie. 

6. Odstúpenie je účinné doručením písomného prejavu vôle o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane. 

7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

2. Akékoľvek zmeny resp. doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou 

dohodou zmluvných strán.  

5.  Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej 

vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

  
 

V Košiciach, dňa 16.05.2019                                              V Košiciach, dňa 16.05.2019                     

 

 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ:   

    

 

 

    „podpísané“                                                              „podpísané“  
 

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

  Mestská časť Košice - Sever               4Season s.r.o.  

  Ing. František Ténai, starosta       Ing. Oliver Pruška, konateľ  
 

 

 



Príloha č. 1 

 

 „Stavebno - sanačné práce na fasáde a zastrešení vchodu polyfunkčnej budovy EKRAN“ 

Cena za predmet zákazky bez DPH/s DPH 

 

bod názov Množstvo  

Jednotka 

Cena za 

jednotku 

Cena v EUR 

1 
Obitie čelnej fasády 36,3 x 13m 

cca.150m2 

150,00 M
2
 5,00 750,00 

2 
Vyčistenie objektu po napadanej 

omietke 

320,00 M
2
 1,50 480,00 

3 
Montáž a demontáž ľahkého 

lešenia 

1,00 súbor 450,00 450,00 

4 
Odstránenie obkladu na zastrešení 

vchodu 

60,00 M
2
 7,40 444,00 

5 
Očistenie povrchu oškrabaním 60,00 M

2
 6,00 360,00 

6 
Vystriekanie tlakovou vodou 60,00 M

2
 2,80 168,00 

7 
Náter asfaltovou penetráciou 2x 60,00 M

2
 6,00 360,00 

8 
Nanesenie bituménovej 

hydroizolácie 2x 

60,00 M
2
 11,00 660,00 

9 
Zakrytie poškodeného dreveného 

obkladu sieťovinou jej upevnenie 

12,75 M
2
 10,00 127,50 

10 
Opravu a ukotvenie 

odvodňovacích rigolov rúr 

1,00 súbor 290,00 290,00 

11 
Materiál 1,00 súbor 850,00 850,00 

12 
Doprava 1,00 súbor 50,00 50,00 

13 
Spolu   EUR bez  DPH 4989,50 

14 
   Sadzba DPH 20% 

15 
   EUR s DPH 5987,40 

 

Navrhovaná cena bude súčtom ceny za zber, manipuláciu, nakladanie, odvoz, a likvidáciu odpadu. 

Navrhovaná cena bude na obdobie 12 mesiacov od 16.05. 2019 o 00:01 hod. do 15.05.2020 o 23:59 hod. 

 

V Košiciach, dňa 16.05.2019                                              V Košiciach, dňa 16.05.2019                     

 

 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ:   

    

               „podpísané“                                                                        „podpísané“  
.......................................................                                     ......................................................... 

  Mestská časť Košice - Sever               4Season s.r.o.  

  Ing. František Ténai, starosta       Ing. Oliver Pruška, konateľ  
 


