
Rámcová zmluva o poskytnutí služby č.  894/2016 
uzatvorená medzi 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Mesto Sereď  
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátorom mesta  

Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK 74 0900 0000 0002 0350 5156 

IČO: 306169  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ: Správa majetku Sereď, s.r.o.  
v zastúpení: Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 

Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK 88 0900 0000 0050 2219 7572 

IČO: 46439773 

 (ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy sú opravy a údržba zariadení detských ihrísk a drobnej architektúry 

za podmienok stanovených v tejto zmluve.  

 

 

Čl. 3 

Miesto plnenia a čas plnenia 

 

1. Miestom plnenia sú detské ihriská vo vlastníctve mesta Sereď a drobná architektúra 

(predovšetkým lavičky) umiestnené na verejných priestranstvách mesta Sereď.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2017 do 31.12.2017.  

 

 

Čl. 4 

Spôsob plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy stanovený v Čl. 2 tejto zmluvy na základe 

súpisu požadovaných opráv  objednávateľa.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy do 3 kalendárnych dní odo dňa 

prevzatia súpisu.  

3. Dodávateľ vykonáva práce pre objednávateľa na vlastný náklad a vlastné riziko.  



4. Dodávateľ je povinný pri výkone prác dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä 

bezpečnostné a požiarne predpisy a všetky právne normy upravujúce predmet zmluvy.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že materiál nevyhnutný pre poskytnutie služby podľa Čl. 2 

zabezpečí dodávateľ podľa požiadaviek objednávateľa v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie 

predmetu zmluvy.  

6. Všetky odpady vzniknuté pri opravách (poškodené kovové, drevené časti prvkov, 

prebytočná zemina a p.) dodávateľ odovzdá na Zbernom dvore mesta Sereď.  

 

 

Čl. 5 

Preberanie prác 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác.  

2. Dodávateľ predloží odberateľovi po vykonaní prác na odsúhlasenie súpis vykonaných prác. 

Odberateľ podpisom potvrdí jeho správnosť. Potvrdený súpis vykonaných prác bude 

podkladom pre fakturáciu.  

3. Objednávateľ nie je povinný prevziať práce, ktoré vykazujú závady a nedorobky, ktoré 

bránia užívaniu a ktoré nezodpovedajú dohodnutým kvalitatívnym ukazovateľom.  

5. Dodávateľ je povinný zistené závady a nedorobky bezodkladne odstrániť.  
 

 

 

Čl. 6 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční na základe skutočne vykonaných 

prác podľa príslušného súpisu vykonaných a odberateľom prevzatých prác. Súpis vykonaných 

a odberateľom prevzatých prác tvorí povinnú prílohu každej faktúry. 

2. Jednotkové ceny  sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.  

 

 

Čl. 7 

Sankcie 

 

1. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade 

omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.  

2. Ak dodávateľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v Čl. 2 v 

dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny za každý 

deň omeškania.  

 

 

Čl. 8 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán.  

2. Objednávateľ môže rámcovú zmluvu vypovedať v prípade opakovaných zistení nekvalitne 

vykonaných prác po písomnom upozornení dodávateľa.  

3. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

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



Čl. 9 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ je oprávnený realizovať objednávky na základe tejto zmluvy len do 

maximálneho finančného objemu, ktorý je nižší ako suma 20.000 € bez DPH.  

2. Dodávateľovi nevzniká nárok voči objednávateľovi, aby objednávateľ zrealizoval 

objednávky v celkovom finančnom objeme v maximálnej výške uvedenej v Čl. 9 bod 1 tejto 

zmluvy.  

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. K zmene dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy môže dôjsť len na základe 

vzájomnej dohody formou písomného dodatku, alebo keď to bude vyplývať zo zmien a 

doplnkov platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluva sa vyhotovuje  v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 rovnopisy pre 

objednávateľa a  1 pre dodávateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ju, 

porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi. 

4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom podpísania 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

 

V Seredi dňa: 20.12.2016 

 

 

 

 

    Ing. Martin Tomčányi                                                        Mgr. Ing. Daniela Vargová 

        primátor mesta                                                        konateľka Správa majetku Sereď, s.r.o.           

 

     -podpísané-        -podpísané- 

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

    za objednávateľa                                                                       za dodávateľa             

 

 

 

    

 

          

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1.: Jednotkové ceny  

 
 Popis činnosti Jednotková 

cena  bez 

DPH 

1. Materiál: 

- opracované drevené dosky vrátane stolárskych prác a  základného 

povrchového náteru: 

- opracované drevené fošne vrátane stolárskych prác  základného 

povrchového náteru:  

- opracované drevené hranoly vrátane stolárskych prác a základného 

povrchového náteru: 

 

 

298 €/m
3 

 

 

298 €/m
3 

 

 

298 €/m
3
 

2. Údržbárske  práce: 11 €/hod 

3 Natieračské práce (nátery betónových, kovových a drevených častí  

lavičiek, detských a športových prvkov)  vrátane materiálu: 

 

7 €/hod. 

 

Poznámka: Jednotkové ceny sú vrátane dopravy a manipulácie. 

 

 

 

 

 

 

 


