
 

    Rámcová zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.   Obchodného zákonníka 

č. 4/2019 
 

Zmluvné strany 
 
 
1/   Objednávateľ :   Nové Mesto nad Váhom 

Sídlo:                 Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom 
Zastúpený:           Ing. Jozef Trstenský– primátor mesta 

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Miroslav Hikel 
 Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom 
 č. účtu: SK12 5600 0000 0058 0126 5001 

IČO:                   00311863 
 DIČ: 2021079841                                                                                 

                                                                                 
 

2/   Zhotoviteľ: ASFA – KDK, s.r.o.         
Sídlo: Murgešova 811/9                   
Zastúpený:   Rastislav Dzurko 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:  Rastislav Dzurko   
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:          503086 5841/0900 
IČO: 46 704507                        
DIČ:                      2023558823 

      Evidovaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26434/R 

 
Článok II.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je vykonávanie prác „Rekonštrukcia 
asfaltobetónových povrchov mestských komunikácií pre roky 2019 a 2020 
v Novom Meste nad Váhom“ v rámci operatívnej údržby a to technológiou asfaltového 
betónu, vrátane dodávky a montáže  a ocenených položiek popisu prác podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy a v súlade s predmetom verejného 
obstarávania vedeného pod spisovou značkou č. Výst.-2603/2019-23668 zo dňa 
15.05.2019.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa práce na základe jeho čiastkových 
požiadaviek a v rozsahu uvedenom v článku III. tejto zmluvy, po dobu dvoch rokov od jej 
uzatvorenia. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za  vykonanie jeho 
práce podľa tejto zmluvy.  

3. Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s:  
a) príslušnými záväznými normami a predpismi, platnými v SR 
b) stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v znení 

súvisiacich predpisov 
c) ustanoveniami tejto zmluvy 
d) dohodnutým časovým plánom prác. 

 
 

Článok  III.  
Rozsah a spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1. Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať opravy MK podľa druhu a množstva prác 
uvedených v prílohe č. 1. tejto zmluvy. Činnosti súvisiace s predmetom tejto zmluvy bude 
zhotoviteľ na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa realizovať  počas celého 
roka, v pracovných dňoch, podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom období 



  

za účelom zaistenia plynulej a bezpečnej cestnej premávky na základe písomne 
vystavenej objednávky, ktorá bude písomne doručená zhotoviteľovi. 

2. Objednávka môže byť odoslaná poštou, kuriérom alebo mailom na kontaktné adresy 
zhotoviteľa 

a) kunert.com@gmail.com 
b) asfakdkdubnica@gmail.com 

3. Doručením objednávky pri zaslaní poštou alebo kuriérom sa má na mysli čas a dátum 
doručenia potvrdení doručovateľom. V prípade mailového odoslania objednávky sa za 
čas a dátum doručenia považuje odoslanie e-mailu objednávateľom.   

4. Zhotoviteľ si k realizácii prác musí zabezpečiť a v čase realizácie prác v zmysle Vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osadiť prenosné 
dopravné značky požadovanej kvality A 19 ( práca na ceste), zúženie vozovky z jednej 
strany v smere jazdy vodiča/A4b-zúžená vozovka sprava a A4c-zúžená vozovka zľava/, 
smerové dosky Z4/Z4a pre smer vľavo a Z4b pre smer vpravo/, B31a /30/, prípadne 
blikajúce svietiace šípky usmerňujúce dopravu doľava alebo doprava. 

5. Rekonštrukcia v  období (spravidla 15.marca až 15.októbra), bude realizovaná pri 
priemernej teplote ovzdušia nad +5 stupňov C.  

 
Článok  IV. 
Čas plnenia 

1. Rámcová zmluva o dielo na dodávku prác uvedených v čl. II a III. tejto zmluvy sa 
uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2020 alebo do vyčerpania jednotlivých množstiev 
uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.    

2. Zmluva môže byť skončená v skoršom termíne za podmienok stanovených v článku VII. 
tejto zmluvy. 

    
Článok  V. 

  Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

1. Objem  prác bude stanovený objednávateľom podľa potreby a jeho finančných možností, 
maximálne vo výške vyčlenenej na predmet tejto zmluvy v prílohe č. 1 tejto zmluvy.     

2. V zmysle platnej cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania zákazky na predmet 
obstarávania „Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov mestských komunikácií pre 
roky 2019 a 2020 v Novom Meste nad Váhom“, vyhláseného mestom Nové Mesto nad 
Váhom, sú dohodnuté jednotkové ceny podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.  

3. Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr, po ukončení jednotlivých etáp 
prác vykonaných na základe čiastkovej požiadavky objednávateľa. Podkladom pre 
vypracovanie čiastkovej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných 
prác po ukončení vopred  vzájomne dohodnutej ucelenej etapy prác. Úhrada faktúr bude 
vykonaná na základe preberacieho protokolu, potvrdeného zodpovedným zamestnancom 
objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry.  Lehota  splatnosti faktúr  
je 30 kalendárnych dní od  doručenia faktúry objednávateľovi. 

4. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych 
a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a v podkladoch, ktoré mu 
objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela. 

5. Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je  
oprávnený pri úhrade čiastkovej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu  
zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto 
zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú 
splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých vád zistených pri 
prevzatí diela. 



 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti zmluvy bude dbať na to, aby  
priebeh prác zhotoviteľa nebol  rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci dodržiavali predpisy o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, najmä nepožívali alkoholické nápoje a svojím konaním na 
pracovisku predchádzali škodám na majetku i na zdraví. 

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na nutnosť vykonania ďalších prác, ktoré nie sú 
predmetom tejto zmluvy, ale ich nevykonanie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výsledok 
diela,  ktorý je predmetom tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený požadovať voči zhotoviteľovi počas realizácie prác zmeny, 
ktoré sa ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom zlepšenia 
technických parametrov úžitkových vlastností diela. Zmeny objednávateľ prerokuje so 
zhotoviteľom pri každom uplatnení. 

6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s nástupom na práce podľa článku III., ktoré sú 
predmetom objednávky, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
bez DPH prác podľa objednávky za každú začatú hodinu omeškania až do nástupu na 
práce.  

7. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
škody spôsobenej vadami diela alebo nesplnením technických a technologických 
garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody 
spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela. 

8. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, 
t. j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady 
zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného 
styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto 
zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a 
zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 
okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách. 

9. Zhotoviteľ je na základe dojednania povinný:  
a) zvýšiť alebo znížiť množstvo prác, uvedených v zmluve, 
b) nevykonávať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 
c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
d) zmeniť postup vykonávania prác, poprípade akceptovať rozhodnutie objednávateľa 

pri určení priority realizácie. 
Tieto zmeny nebudú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy. 

10. Jednotlivé zmeny podľa ods. 6 tohto článku, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu,  
budú ocenené sadzbami a cenami uvádzanými v cenovej ponuke, na ktorú je zmluva 
uzatvorená . Ak cenová ponuka tieto sadzby neobsahuje, predloží zhotoviteľ ich návrh na 
odsúhlasenie objednávateľovi.   

 
Článok VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba 

1. Odovzdanie a prevzatie bude uskutočňované po ukončení ucelenej, vopred vzájomne 
písomne dohodnutej etapy prác. O odovzdaní a prevzatí sa vyhotoví zápis podpísaný  
oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa. Zápis o odovzdaní 
a prevzatí bude obsahovať súpis vykonaných prác, popis zistených vád, prípadne 
konštatovanie, že dielo bolo prevzaté bez vád. Zápis o odovzdaní bude podkladom pre 
vystavenie faktúry a bude jej prílohou.  



  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a sú 
konštatované v zápise, ako aj za vady ktoré sa vyskytnú po odovzdaní diela, ak ich 
objednávateľ uplatní v záručnej lehote. 

3. Záručná lehota je 24  mesiacov. Ak objednávateľ prevzal dielo v súlade s ods. 1. tohto 
článku posledná veta, plynie záručná lehota od tohto dňa.  

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku: 
a) ak vada vznikla nezávisle na kvalite dodávky /vis major/ napr. v dôsledku živelnej 

pohromy, 
b) reklamácia musí byť podaná len písomne v záručnej lehote, inak je neplatná. Musí 

obsahovať označenie vady, opis ako sa prejavuje a návrh a lehotu vybavenia 
reklamácie.  

Uplatnený nárok na riešenie reklamácie nemôže objednávateľ svojvoľne meniť bez 
súhlasu zhotoviteľa. Termín odstránenia vád musí byť dohodnutý písomne. 

5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi odstránenie vady.  

 
Článok VIII. 
Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa považujú za vyššiu moc prípady, ktoré nie sú závislé od 
zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, 
živelné pohromy a pod. 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, 
ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastanú 
dňom doručenia jeho oznámenia druhej strane. 
 
 

Článok IX. 
Zánik zmluvných vzťahov 

1. Zmluvný vzťah založený rámcovou zmluvou zaniká : 
a)   uplynutím doby, na ktorý je rámcová zmluva uzavretá, 
b)   vyčerpaním jednotlivých množstiev prác uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.    
c)   písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán, 
d)   ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy, objednávateľ má právo 

ukončiť zmluvný vzťah dňom nasledujúcim po písomnom doručení oznámenia 
zhotoviteľom, alebo na základe vlastného zistenia, že zhotoviteľ stratil oprávnenie 
vykonávať predmet zmluvy, 

e)   Zmluvný vzťah môže byť v priebehu jeho platnosti vypovedaný písomnou 
výpoveďou zo strany objednávateľa s výpovednou lehotou 30 dní odo dňa 
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane v prípade, ak si zhotoviteľ neplní 
riadne povinnosti stanovené mu touto zmluvou (nedodržiavanie dohodnutých 
technológií, materiálov, dohodnutých termínov, neodborné vykonávanie prác.......).  

f) Zmluvný vzťah môže byť v priebehu jeho platnosti vypovedaný písomnou 
výpoveďou zo strany zhotoviteľa s výpovednou lehotou 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej výpovede objednávateľovi v prípade, že si objednávateľ neplní voči 
zhotoviteľovi povinnosti vyplývajúce mu z čl. V. tejto zmluvy, objednávateľ je 
v tomto prípade povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už 
vykonané ku dňu skončenia platnosti zmluvy na základe požiadavky 
objednávateľa a nahradiť mu účelne vynaložené náklady,  

g)   V prípade nesplnenia povinností vo výpovednej lehote si objednávateľ vyhradzuje 
právo krátiť finančné prostriedky až do výšky 100 % z platby príslušného mesiaca. 



 

Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

Článok XI. 

Osobitné záverečné ustanovenia 

1. Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluvy zistia nové skutočnosti ktoré neboli známe pri 
uzatváraní zmluvy,  je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou 
dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu vo forme dodatku a súhlas 
obidvoch účastníkov.  

4. Uzatvorenie dodatku sa riadi podľa § 10a zákona č 25/2006 Z.z. zákona o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

- Príloha č.1. Ocenený výkaz výmer prác resp. ponukový rozpočet v tlačenej forme.  

6. Zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú pre 
objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

7. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s § 47a zákona č. 546/2010 Z.z., 
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 
 
V Novom Meste nad Váhom, dňa  04.06.2019 V Dubnici nad Váhom, dňa  04.06.2019 
 
            Za objednávateľa:                      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
...................................................                                              ................................................... 
          Ing. Jozef Trstenský                      Rastislav Dzurko 
            primátor mesta                                                                            konateľ     



  

 



 

 


