
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 
 
 
1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r.o.  
  T. Vansovej 24 
  971 01 Prievidza 

Zastúpený :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 
a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 
b) technických Nataša Matejková 
   nmatejkova@smmpd.sk, č.t. 0911 244 018 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN :  SK6956000000009018876001 
IČO  :                                   36 349 429 
IČ DPH  :                             SK202 209 2490 
Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 
 16228/R 
 

1.2 Zhotoviteľ : TOMI EXTREM 
 Stavbárov 5/14 

971 01 Prievidza 
 Zastúpený :  Luboš Machata 

Bankové spojenie : Reiffeisen Bank 
IBAN :  SK07 1100 0000 0028 1412 9805 
IČO  :                                   34343342 
IČ DPH  :                             1029606765 
Zápis : Okresný úrad Prievidza, Číslo živnostenského registra: 307-

10560 
e-mail:           -  
číslo telefónu:           0905 962 286  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe vykonaného obstarávania 
objednávateľa, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým bol po vyhodnotení 
súťažných podmienok a cenových ponúk vybraný najvhodnejší uchádzač na zhotovenie 
diela, podľa podmienok tejto zmluvy. 

    
 

3. PREDMET ZMLUVY 
3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná dielo „Maliarske, natieračské a ostatné výpomocné 

práce“. Predmetom zmluvy je vymaľovanie, vyspravenie a obnova fasád, drevených 
konštrukcií, kovových konštrukcií. Objednávateľ zabezpečí farby pre fasády, farby pre 
nátery drevených, oceľových výrobkov a ostatný spotrebný materiál, ostatné zrealizuje 



a zabezpečí dodávateľ. Cenová kalkulácia predložená Zhotoviteľom, ako úspešným 
uchádzačom, na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky, zo dňa 29.10.2020, tvorí 
Prílohu č. 1, ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou špecifikácie Diela je výzva 
Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky, zo dňa 21.10.2020, tvorí Prílohu č. 2 na 
základe ktorej je so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom uzatvorená táto zmluva.  

3.2. Dodávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a je odborne 
spôsobilý vykonávať práce podľa tejto zmluvy. 

  
4. TERMÍNY PLNENIA 

 
4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.11.2020 do 30.11.2020 alebo  do vyčerpania 

finančného limitu 2 500,00 € bez DPH, podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr. 

4.2. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 4.1 tejto 
zmluvy v bežnom pracovnom čase a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je 
povinný zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých smenách, resp. prácou nadčas. 
Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku ťažkostí dodržať termín 
zhotovenia diela uvedený v bode 4.1 zmluvy nemožno vyúčtovať Objednávateľovi a sú 
obsiahnuté v celkovej cene. 

 
5. CENA 

5.1. Celková cena za predmet plnenia v zmysle tejto rámcovej dohody sa stanoví ako súčet 
súčinov odpracovaných hodín a zmluvných jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1. 
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že celková cena počas celkovej doby trvania tejto 
zmluvy nepresiahne 2 500,00 € bez DPH (slovom: dvetisícpäťsto Euro bez DPH). 

5.2. Ceny uvedené v prílohe č. 1 je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý 
musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými 
stranami. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 
343/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
6. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, 
ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Obchodného 
zákonníka. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu 
po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela 
v dohodnutých lehotách. 

6.3. Pre záruku a akosť diela platia primerane ustanovenia §429 – 431 a §436 až 441 
Obchodného zákonníka. 

6.4. Záručná lehota týkajúca sa diela je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím 
diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo 
užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

6.5. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 
poškodenia diela resp. poškodenia živelnou pohromou. 



6.6. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade 
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka. 

6.7. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na diele, objednávateľ je povinný bez 
zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa. 
V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje. 

6.8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných 
vád sa zmluvné strany dohodnú písomne. 

6.9. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom 
termíne, alebo ak na podanie reklamácie nereaguje počas doby dlhšej ako 3 pracovné dni, 
je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného zhotoviteľa. Všetky takto 
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny, 
ktorú objednávateľ uhradil inému zhotoviteľovi , ktorý odstránil závady namiesto 
pôvodného zhotoviteľa.  

 
7. ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním riadne zhotoveného 
diela, resp. omeškania s odstránením vady alebo vybavenia reklamácie, zaplatí 
Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj 
začatý deň omeškania s odovzdaním diela, odstránením vady, alebo vybavením 
reklamácie. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu 
Zhotoviteľa. 

7.2. Zaplatením zmluvných pokút sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, 
vady odstrániť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá náhrada škody spôsobenej 
Zhotoviteľom. 

7.3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť riadne vystavené a 
splatné faktúry podľa tejto zmluvy, Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi 
úroky za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

7.4. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 14 dní odo dňa ich doručenia. 

 
8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, pričom bude 

rešpektovať všetky zákony, ostatné právne predpisy a normy platné na území SR 
a dodržiavať kvalitatívne a technické podmienky určené touto zmluvou. 

8.2. Objednávateľ počas vykonávania diela má právo kontrolovať vykonanie množstva 
a kvality prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich 
odstránenie v primeranej lehote. Pre tento prípad je Objednávateľ oprávnený zastaviť 
ďalšie vykonávanie prác Zhotoviteľom až do úplného odstránenia vád doteraz vykonanej 
časti diela. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa  odstrániť vady v určenej lehote sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ je povinný 
udržiavať na prevzatom pracovisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu 
materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri 
vykonávaní prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť aj 



napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy v primeranej lehote, má objednávateľ 
právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady 
zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju 
zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. 

 
 

9. ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO  VZŤAHU 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán 

b) odstúpením od zmluvy 

9.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 
zákonníkom alebo dohodnutých v tejto zmluve.  

9.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a odobrať Zhotoviteľovi 
zhotovenie diela úplne alebo čiastočne, ako aj ešte neukončenú časť diela nechať zhotoviť 
tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jeho jednotkové ceny určené 
v cenovej ponuke, ak:  

 Zhotoviteľ vykonáva práce  nekvalitne a tieto nezodpovedajú požiadavkám podľa 
tejto zmluvy; 

 neodstráni nedostatky a vady diela do 5 dní po písomnom upozornení 
Objednávateľa 

9.4 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od tejto zmluvy sa 
považuje: 

a) omeškanie Zhotoviteľa so začatím zhotovovania diela viac ako 5 kalendárnych dní 

b) porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa čl. 7, bod 7.2 tejto zmluvy 

c) omeškanie s ukončením diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac 
ako 14 dní 

d) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela 

e) nedodržanie technických predpisov a noriem 

f) omeškanie plnenia zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ ani po predchádzajúcom upozornení 
objednávateľa v primeranej lehote neodstráni. 

9.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej lehote, 
ktorá mu bola na to dostatočne poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy. 

9.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

9.7 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
9.8 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením 

zmluvy. 
 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
10.1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
10.2. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť 

ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne 
dohodnú na riešení, ktoré vytvorí podmienky naplnenia účelu, pre ktorý bola táto zmluva 



uzavretá. 
10.3. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými 

stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie 
sporu je príslušný obchodný súd. 

10.4. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, 
dohodnutého a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za zmenu 
zmluvných podmienok sa považujú aj zápisy v stavebnom denníku, ktorými je 
objednávateľ v priebehu realizácie diela oprávnený zadávať pokyny zhotoviteľovi, 
upresňovať podmienky zhotovenia diela a uplatňovať svoje nároky.  

10.5. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán 
na iné subjekty. 

10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

10.7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana dostane jedno vyhotovenie. 
 

Za objednávateľa:                                                       Za Dodávateľa: 
 

 
V Prievidzi dňa 30.10.2020                                    V Prievidzi dňa 30.10.2020 
 
 
 

 
 
 

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

 JUDr. Ján Martiček  Ľuboš Machata 
             konateľ spoločnosti 
                    SMMP, s. r. o. 

 
 


