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Rámcová zmluva o dielo 
na zabezpečenie opráv a montáží elektrických rozvodov a/alebo zariadení 
 

uzavretá podľa § 536  a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 
medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 

1. Zhotoviteľ:  

Jozef Tkáč ELEKTRO 

so sídlom: Lackovce 126, 066 01 

IČO: 10677691 

Bankové spojenie: Uni Credit Bank 

IBAN: SK9611110000001574269003  

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Humenné pod číslom: 702-3327 

oprávnený konať v mene zhotoviteľa: Jozef Tkáč 

 (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

 

a 

 

2. Objednávateľ:  

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné    

IČO: 00695424   

DIČ: 2021213711 

so sídlom: Ptičie 158, 066 01  Humenné   

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK9481800000007000512251  

oprávnený konať v mene spoločnosti: PhDr. Ing. Jana Kulanová – riaditeľka   

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 
 

Čl. I  
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto zmluvy jed dohoda zmluvných strán na podmienkach, právach a povinnostiach pri 

zabezpečovaní jednotlivých opráv a montáží elektrických rozvodov a zariadení v objektoch Objednávateľa. 
Predmetom tejto zmluvy je servis, obhliadky a opravy elektroinštalácií a elektrických zariadení: 
a) Elektrické rozvádzače 
b) Elektrické rozvody 
c) Elektrické spotrebiče 
d) Bleskozvody 
e) Priebežná kontrola elektroinštalácií a spotrebičov. 
 

2. Opravy a montáže elektrických rozvodov a zariadení (ďalej ako „Dielo“) sa budú vykonávať na základe 
konkrétnych požiadaviek Objednávateľa /telefonických, písomných, elektronických/  v súlade s touto 
zmluvou.  

 
3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom zmluvy ma 

predpísanú odbornú spôsobilosť. 
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Čl. II 

 CENA 
 

1. Cena za Dielo musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Cena“). 
 

 
2. Cena jednotlivých elektroinštalačných úkonov bude fakturovaná v zmysle aktuálneho cenníka Zhotoviteľa. 

Maximálna celková cena za služby uvedené v Čl. I počas platnosti tejto rámcovej zmluvy je vo výške 4 900 
€ s DPH. 
 

3. Cena za Dielo musí byť stanovená v mene EURO, vrátane dane z pridanej hodnoty (ak je Zhotoviteľ jej 
platiteľom).  

Čl. III 
DODANIE DIELA 

 
 
1. Zhotoviteľ je povinný pri nahlásení poruchy Objednávateľom začať s vykonávaním servisných prác na 

elektrických zariadeniach do 48 hodín od nahlásenia poruchy. 
 

2. Opravy a servisné práce je Zhotoviteľ povinný realizovať do termínu, ktorý mu Objednávateľ stanoví. 
V prípade, že Dielo nie je možné z objektívnych príčin začať alebo ukončiť v stanovenom termíne, je 
Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne Objednávateľovi. 
 

3. Dielo sa bude vykonávať v pracovné dni. Výnimočne po dohode s Objednávateľom je možné Dielo 
vykonávať aj počas dní pracovného pokoja. V tomto prípade je túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľovi 
povinný hlásiť 3 dni vopred. 

 
4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce riadne a včas v súlade s prevádzkovými predpismi Objednávateľa 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
5. Miestom servisných zásahov sú všetky objekty Centra sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 

066 01  Humenné. 
 

Čl. IV 
PLNENIE ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva platí pre dodávky diela v období od 2.1.2020 do 31.12.2020 alebo do vyčerpania finančného 

limitu uvedeného v článku II. v bode 2 tejto zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 
 

Čl. V 
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

 
1. Cena Diela bude uhradená na základe faktúr prevodom na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený 

fakturovať cenu za vykonané Dielo po jeho ukončení a odovzdaní Objednávateľovi. Objednávateľ 
neposkytne Zhotoviteľovi žiaden preddavok na zrealizovanie predmetu zmluvy. 

 
2. Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce na základe 
dodacích listov potvrdených Objednávateľom.  

 
3. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená 

faktúra nebude vystavená v súlade s touto zmluvou a požiadavkami Objednávateľa, Objednávateľ ju 
bezodkladne vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní odo 
dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi. 

 
 
 
 



3 
 

 
Čl. VI 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN A ZÁRUČNÁ DOBA 
 
1. Zhotoviteľ je povinný: 

a) Primerane vopred upozorniť Objednávateľa na nutnosť poskytnutia súčinnosti a jej rozsah, prípadne 
podmienky súčinnosti, 

b) bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o nedostatkoch zistených pri plnení tejto zmluvy, 
c) dodržiavať predpisy o BOZP a PO počas plnenia povinností podľa tejto zmluvy v objektoch 

Objednávateľa, 
d) poskytovať plnenie bez vád, 
e) odstrániť na vlastné náklady škodu, ktorú spôsobil Objednávateľovi pri plnení povinností na elektrických 

zariadeniach a v objektoch, v ktorých sa nachádzajú, 
f) bezplatne odstrániť vadu diela v rámci záručnej doby. 

 
2. Záručná doba  na montáž, opravu a servisné práce je 60 mesiacov odo dňa riadneho ukončenia realizácie 

jednotlivého diela. 
 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä zabezpečiť prístup k elektrickým 
rozvodom a zariadeniam a zaplatiť cenu za vykonané Dielo. 

 
4. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za poškodenie elektrických zariadení, ktoré boli spôsobené neodborným 

zásahom spôsobeným Objednávateľom alebo zásahom vyššej moci. 
 
5. Za Objednávateľa Dielo prevezme poverená osoba, pokiaľ Dielo nebude vykazovať zjavné vady. V opačnom 

prípade Objednávateľ prevezme dielo až po ich odstránení. 
 

Čl. VII 
ZRUŠENIE ZMLUVY 

 
1. Túto zmluvu možno zrušiť: 

 písomnou  dohodou  zmluvných  strán,  a to  dňom  uvedeným  v takejto  dohode; v dohode o 
ukončení dohody sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti 
s dohodou, 

 písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, 

 písomnou výpoveďou. 
 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: 
 

a) proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
b) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 
c) Objednávateľ mal tri a viac oprávnených reklamácii a to: 

 Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie poruchy do 48 hod., 

 Zhotoviteľ nedodal Dielo v požadovanej kvalite, 

 Zhotoviteľ neodstránil poruchu vôbec. 

 Zhotoviteľ stratil oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť na výkon činností, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy. 

d) Zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi ak na 
písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej  primeranej lehote neodstráni. 

 
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší zmluvu podstatným 

spôsobom.  Za  podstatné  porušenie  zmluvy  sa  považuje,  ak  sa  Objednávateľ  dostane  do  omeškania 
s úhradou faktúry viac ako 30 dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 
4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a musí byť 

doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 
 
5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej 

týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. 
 
6. Túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s dvojmesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 
ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
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Čl. VIII 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 
1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá Dielo v súlade s požiadavkami Objednávateľa a v dohodnutom termíne 

(včas) má Objednávateľ právo požadovať za každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % 
z ceny Diela, s dodávkou ktorého je Zhotoviteľ v omeškaní. 
 

2. Pre prípad omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny uvedenej vo faktúre má Zhotoviteľ právo 
požadovať za každý začatý deň omeškania platby zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej na 
faktúre.  

 
3. Zhotoviteľ vyhlasuje pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 2 000 €, že dodávku služieb podľa tejto zmluvy 

vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti uhradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia 
zákonných povinností Zhotoviteľa. 

Čl. IX 
VLASTNÍCKE PRÁVO 

 
1. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom prevzatia prác 

Objednávateľom.  
 

2. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa zaplatením ceny za Dielo. 
 

Čl. X 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmeny a doplnky k tejto Rámcovej zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov po súhlase obidvoch 
zmluvných strán. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle 
ustanovenia § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich 
skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Humennom, dňa 2.1.2020 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

 

 ......................................................... ....................................................  
                                 Jozef Tkáč, v.r.                                   PhDr. Ing. Jana Kulanová, v.r. 
  
 


