
RÁMCOVÁ DOHODA č. 110/07/2020/SNV  

na uskutočnenie stavebných prác 

 

Súvislé opravy ciest na území Košického samosprávneho kraja 

(ďalej ako „rámcová dohoda“ alebo „dohoda“) 

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

niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“)  

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:     Správa ciest Košického samosprávneho kraja   

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:    Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie:  doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach obchodných:                          

vo veciach realizačných:              JUDr. Matúš Kandrik, riaditeľ prevádzkového úseku 

IČO:       35555777   

DIČ:       2021772544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN:                                                 SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:                                           SPSRSKBA 

právna forma:   príspevková organizácia zriadená  

                                                             Košickým samosprávnym krajom 

kontakt:                           tel.: 055/7894933, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie dohody:  www.scksk.sk  

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 

 

       Dodávateľ :     STRABAG s. r. o. 

sídlo:                                                  Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava 

korešpondenčná adresa:    Priemyselná 248/4, 044 10 Geča 

štatutárny orgán:     Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč  

                                                            Viera Nádaská, konatelia spoločnosti               

osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných:   Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti Východ 

      Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ 

      Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice 

vo veciach technických:   Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ 

      Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice 

vo veciach realizačných:   Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice 

      Ing. Matúš Gbúr, stavbyvedúci 

IČO:       17 317 282   

DIČ:       2020316298 

IČ DPH:     SK2020316298 

bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a. s,      

bpobočka zahraničnej banky 
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IBAN:                                                 SK54 1111 0000 0014 2311 0003 

Swift/BIC:  UNCRSKBX 

právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 

registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,   

ioddiel: Sro, vložka č.: 991/B             

kontakt:                                               Ing. Marián Kropuch 

  marian.kropuch@strabag.com; (+421 911 106 895) 

                          

(ďalej ako „dodávateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Táto dohoda sa uzatvára na základe verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom, 

ako výsledok zadávania podlimitnej  zákazky bez využitia elektronického trhoviska postupom 

podľa § 112 - § 116  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)   na predmet zákazky  -  

uskutočnenie stavebných prác, s názvom: „Časť č. 4 – Súvislé opravy ciest na území 

Košického samosprávneho kraja pre oblasť Spišská Nová Ves (ďalej ako „verejné 

obstarávanie“).  

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Dodávateľ  vyhlasuje, že je podnikateľom, ktorého predmetom podnikania je činnosť 

v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, spĺňa podmienku 

spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na 

uskutočnenie stavebných prác v zmysle na predmet dohody sa vzťahujúcich platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a 

Európskej únie, a spĺňa podmienku zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto dohodu uzavrieť 

a naplniť jej účel. 

2. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu dohody dodržiavať všetky platné a účinné 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej 

únie vzťahujúce sa na predmet dohody.  

3. Dodávateľ vyhlasuje, že pred uzatvorením dohody dostatočne zvážil a s vynaložením 

odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené 

s plnením predmetu dohody, v cenovej ponuke vzal do úvahy kompletný rozsah nákladov 

potrebných na splnenie predmetu dohody a tieto zahrnul do ceny za dodanie predmetu 

plnenia podľa tejto dohody. 

 

Čl. II  

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Účelom tejto dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie 

objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka druhu predmetu plnenia podľa tejto 

dohody, jeho ceny a predpokladaného rozsahu, s cieľom zabezpečiť opakované 

a kontinuálne uskutočňovanie stavebných prác, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto 

dohody, v závislosti od potrieb a požiadaviek objednávateľa. 
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2. Predmetom tejto dohody je záväzok dodávateľa počas účinnosti tejto dohody, riadne a včas 

dodávať objednávateľovi na základe jeho písomných objednávok predmet plnenia, ktorým 

je uskutočňovanie stavebných prác - „Časť č. 4 - Súvislé opravy ciest na území Košického 

samosprávneho kraja pre oblasť Spišská Nová Ves “ (ďalej ako „stavebné práce“ alebo 

„predmet plnenia“), v zmysle výzvy a záväzok objednávateľa za dodané stavebné práce 

zaplatiť dodávateľovi cenu podľa článku III tejto dohody.  

3. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a miesta plnenia bude počas doby trvania 

dohody špecifikované v čiastkových písomných objednávkach. 

4. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto dohode vystavovať 

objednávky, ktorých predmetom bude uskutočňovanie stavebných prác špecifikovaných 

a ocenených v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody v zmysle výzvy a podľa cenovej ponuky dodávateľa, 

v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom  platným v SR.  

5. Čiastkové písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou na 

základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. Dodávateľ berie na vedomie, že 

objednávanie stavebných prác je právom objednávateľa, nie jeho povinnosťou. Uvedenie 

predpokladaného rozsahu stavebných prác v tejto rámcovej dohode nezaväzuje 

objednávateľa na ich dodanie v predpokladanom rozsahu, ani k žiadnym pravidelným 

odberom, a ani nezakladá ďalšie práva dodávateľa vrátane práva na náhradu škody voči 

objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží predpokladaný rozsah 

stavebných prác v zmysle tejto dohody. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky na dodané stavebné práce v súlade 

s výzvou a predloženou ponukou a plniť predmet dohody vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

7. Dodávateľ môže zabezpečiť realizáciu časti predmetu plnenia alebo vybraných prác 

prostredníctvom tretích osôb. Dodávateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby 

predmet plnenia vykonával sám. 

8. Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody dodržiavať ustanovenia ZVO upravujúce 

využitie a zmenu subdodávateľov. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek 

zmenu údajov o subdodávateľoch v rozsahu podľa § 41 ods. 3 ZVO spôsobom podľa tejto 

dohody. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie dohody. 

9. V prípade zámeru dodávateľa realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, alebo realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa, je dodávateľ povinný minimálne 5 ( päť ) kalendárnych dní 

vopred predložiť objednávateľovi na schválenie každého takého subdodávateľa, ešte pred 

jeho nástupom. V prípade, ak dodávateľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa 

nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, 

objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového 

subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že dodávateľ využíva 

subdodávateľa, ktorý nebol schválený objednávateľom, tak uvedené sa bude považovať za 

podstatné porušenie dohody. Dodávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na nového subdodávateľa. 

10. Objednávateľ si vyhradzuje právo posúdiť a schváliť nástup nového subdodávateľa, resp. 

jeho zmenu, ktorý musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní ako dodávateľ.  

11. Dodávateľ ako úspešný uchádzač verejnej súťaže sa zaväzuje počas účinnosti tejto dohody  

podľa predloženej cenovej ponuky na Časť č. 4 predmetu zákazky a podľa podmienok 

dohodnutých v tejto dohode, na základe čiastkových písomných objednávok objednávateľa, 

priebežne uskutočňovať výkon stavebných prác v rozsahu a kvalite:                                     

Časť č. 4 predmetu zákazky, Oblasť Spišská Nová Ves 



Predpokladaný rozsah prác: 59 800 m² 

 

Objednávateľ požaduje práce v nasledovnom rozsahu: 

• zhotovenie asfaltového krytu z asfaltobetónu AC11o a súvisiace práce: 

- dovoz strojov na stavenisko, 

- frézovanie, 

- dodávka a postrek vozovky spojovacím postrekom bez posypu kamenivom z cestného 

asfaltu od 0,50 do 0,70 kg/m², 

- dodávka a dovoz asfaltovej zmesi na stavenisko – betón asfaltový nemodifikovaný II. 

tr. AC 11o, 

- vyrovnávka v potrebnom rozsahu, 

- strojová pokládka asfaltobetónu o hrúbke 40 alebo 50 mm s predzhutnením, 

- zhutnenie asfaltovej zmesi v zmysle platných STN, 

- zarezanie začiatku a konca úseku. 

12. V prípade potreby obstarania stavebných prác obdobného druhu ako sú stavebné práce 

špecifikované v Prílohe č. 1, môže objednávateľ po dobu účinnosti tejto dohody rokovať 

s dodávateľom o cene, zľave a o ostatných podmienkach dodania obdobných stavebných 

prác. Pokiaľ o týchto skutočnostiach dôjde k dohode, v súlade s čl. X bod 3 tejto dohody, 

uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto rámcovej dohode. 

 

Čl. III 

 Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu článku II tejto dohody je 

dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výzvy a predloženej ponuky. Ponukové 

jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne počas účinnosti tejto dohody a ich 

zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Jednotková cena za m² 

stavebných prác uvedená v Prílohe č. 1 je maximálna počas celej doby trvania rámcovej 

dohody. 

2. Objednávateľ zaplatí za uskutočnenie stavebných prác cenu v mene EURO s DPH vo výške 

platnej podľa cenovej ponuky dodávateľa uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody. Cena za 

uskutočňovanie stavebných prác podľa tejto rámcovej dohody je: 

 

Časť č. 4 - : oblasť Spišská Nová Ves 

Názov položky 

 

Predpokl.

množstvo 

Celková cena prác za predpokladané množstvo 

Mj Jednot. 

cena 

v EUR 

bez DPH 

Celková cena v EUR spolu 

 
bez DPH 

20% 

DPH 
s DPH 

Postrek asfaltový spojovací bez 

posypu kamenivom  

z cestnej emulzie v 

množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2    

 

m² 
59 800 0,29  17 342,00 3 468,40 20 810,40 

Asfaltový betón vrstva obrusná 

AC 11 O v pruhu  

š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 

II, po zhutnení hr. 40 mm    

 

m² 
12 500 5,50   68 750,00 13 750,00 82 500,00 



Asfaltový betón vrstva obrusná 

AC 11 O v pruhu  

š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 

II, po zhutnení hr. 50 mm    

 

m² 
47 300 6,11 289 003,00 57 800,60 346 803,60 

Frézovanie 40-50 mm   v m2 
 

m² 
11 900 1,53   18 207,00   3 641,40   21 848,40 

Vyrovnávka 
 

t 
  2 000    51,44 102 880,00 20 576,00 123 456,00 

Celková cena                                     496 182,00 99 236,40 595 418,40 

 

3. Sadzba ceny DPH uvedená v prílohe č. 1 je uvedená vo výške platnej ku dňu uzatvárania 

tejto dohody. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov 

v čase fakturácie. 

4. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po 

uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

5. Celkový finančný limit tejto rámcovej dohody  je vo výške 496 182,00 EUR bez DPH. 

6. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že ním predložená  cenová ponuka, a teda cena podľa 

tejto dohody je záväzná,  úplná, maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady. 

7. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

8. Podkladom pre úhradu ceny podľa tohto článku bude faktúra vyhotovená dodávateľom. 

Splnenie každej čiastkovej objednávky bude dodávateľ účtovať osobitnou faktúrou. Faktúru 

za uskutočnenie stavebných prác sa dodávateľ zaväzuje vystaviť až po ich odovzdaní 

a prevzatí objednávateľom bez vád. Dodávateľ bude fakturovať skutočne vykonané práce v 

m² prevzaté a potvrdené na preberacom protokole. Prílohou faktúry bude odovzdávací 

a preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami a kópia objednávky. Faktúra 

bude vystavená na adresu sídla objednávateľa uvedené v záhlaví tejto dohody. Platba bude 

uskutočnená bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa.  

9. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

10. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:  

a) označenie faktúry a jej číslo,  

b) názov a sídlo zmluvných strán,  

c) IČO, DIČ, IČ DPH,  

d) číslo dohody,  

e) druh vykonaných prác  

f) deň vystavenia  faktúry,  

g) deň odoslania faktúry, 

h) deň splatnosti faktúry,  

i) označenie bankového spojenia dodávateľa (názov peňažného ústavu 

a číslo účtu),  

j) údaje o množstve a jednotkovej cene   

k) fakturovanú sumu, 

l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

m) označenie zákazky. 

11. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju dodávateľovi do troch pracovných dní na doplnenie a dodávateľ je 

povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 



12. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom 

dodávateľa, ktoré dodávateľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto dohody alebo na 

jej základe. 

13. Uhradenie akejkoľvek časti ceny a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 

potvrdenie realizácie predmetu plnenia bez vád. 

14. V prípade reklamácie vád dodaného predmetu plnenia až do vyriešenia reklamácie pre 

zmluvné strany záväzným spôsobom, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny alebo 

akejkoľvek jej časti.   

 

 

 

Čl. IV 

 Druh a rozsah dodávok, lehota dodania, podmienky dodania 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia dodá riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo 

tiarch v rozsahu a kvalite podľa podmienok dohodnutých v dohode a príslušnej objednávke 

a že uskutočnené stavebné práce budú mať v čase dodania a počas stanovenej záručnej doby 

vlastnosti stanovené technickými parametrami. 

2. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania dohody špecifikované 

v písomnej forme v čiastkových objednávkach, s určením druhu stavebných prác, miesta 

dodania, rozsahu, ceny a požadovanej lehoty realizácie stavebných prác. Za písomnú formu 

sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). 

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet plnenia – začať s realizáciou stavebných prác 

najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska. 

4. Každé plnenie v zmysle konkrétnej objednávky bude posudzované ako samostatné plnenie. 

5. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávku a potvrdenú kópiu objednávky doručiť späť 

objednávateľovi v lehote 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že 

dodávateľ v stanovenej lehote objednávku nepotvrdí, ani iným spôsobom na objednávku 

objednávateľa nereaguje, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne 

vystavenej objednávky dodávateľovi, za deň akceptácie objednávky. Potvrdenie objednávky 

bude nevyhnutnou súčasťou každej čiastkovej objednávky. 

6. Miestom plnenia sú cesty II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja, v 

pôsobnosti organizačných útvarov objednávateľa: 

• Oblasť: Spišská Nová Ves 

7. Predmet plnenia bude pri každej dodávke odovzdávaný a preberaný na základe 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu, a to oprávnenou osobou objednávateľa určenou 

v objednávke. V protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác bude uvedený stav – 

kvalita stavebných prác pred uvedením úseku cesty do premávky a prípadne vady 

a nedorobky odovzdávaných stavebných prác spolu s určením termínu na ich odstránenie. 

Zmluvné strany sú oprávnené zápisom do odovzdávacieho a preberacieho protokolu pripájať 

svoje stanovisko k uskutočňovaniu predmetu plnenia. K takto pripojenému stanovisku sa 

druhá zmluvná strana v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí.  

8. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, 

ktoré bránia alebo sťažujú dodanie predmetu plnenia, ktorých následkom bude nedodanie 

predmetu plnenia v požadovanom termíne. V prípade vzniku takejto okolnosti je dodávateľ 

povinný vykonať všetky potrebné úkony, aby sa nedostal do omeškania, t.j. najmä 

zabezpečiť dodanie predmetu plnenia podľa tejto dohody prostredníctvom tretej osoby. 

Zodpovednosť za dodanie predmetu plnenia treťou osobou znáša dodávateľ. 

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality dodávaného predmetu 

plnenia. 



10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia, ak ten nespĺňa 

kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný 

záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

11. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Dodávateľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete dohody. Pri 

nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

12. Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. 

13. Dodávateľ zodpovedá za označenie staveniska v rámci príslušného technického predpisu. 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na 

pozemných komunikáciách sú stanovené v TP 069 a vo vyhláške č. 9/2009 Z. z. 

14. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany 

a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Dodávateľ zodpovedá 

objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku 

BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 

hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto dohody považujú aj sankcie (pokuty) uložené 

príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku 

BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 

hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného 

prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany dodávateľa oprávňuje objednávateľa 

bez ďalšieho kedykoľvek od tejto dohody odstúpiť. 

15. Termín ukončenia a odovzdania predmetu plnenia sa predlžuje o čas trvania nasledovných 

prekážok: 

a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených dodávateľom alebo 

objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu), 

b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok, 

c) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto dohody, ktoré bráni 

dodávateľovi v uskutočňovaní stavebných prác. 

16. V prípade, ak dodávateľ realizuje viacero častí predmetu zákazky, zaväzuje sa, že má 

vytvorené dostatočné kapacity na súbežné realizovanie objednaných prác v predmetných 

častiach predmetu zákazky. 

 

Článok V 

Stavenisko 

 

1. Staveniskom sa na účely tejto dohody okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch, rozumie 

priestor, ktorý je určený na vykonávanie stavebných prác počas ich realizácie, na 

uskladňovanie jednotlivých stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a 

iných zariadení potrebných na realizáciu stavebných prác. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej objednávke 

objednávateľa alebo v samostatnej písomnej výzve objednávateľa, ak termín nebol určený 

v prislúchajúcej objednávke. Výzva musí byť dodávateľovi zaslaná minimálne 2 (dva) dni 

pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa 

považuje aj forma e-mailu.  

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby dodávateľ mohol na ňom začať 

stavebné práce v súlade s podmienkami dohody. 

4. Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené 

objednávateľom  a kontrolné orgány. 



5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať uskutočňovanie stavebných prác využitím 

kvalifikovaného stavbyvedúceho. Úlohou stavbyvedúceho bude organizovať, riadiť 

a koordinovať stavebné práce na stavenisku. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa 

potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci 

vykonávať podľa tejto dohody a podľa príslušných právnych predpisov. 

7. Počas vykonávania stavebných prác v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť 

stavbyvedúci zastúpený dodávateľom poverenou odborne spôsobilou osobou – zástupcom 

stavbyvedúceho. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa stavbyvedúceho a jeho odbornej 

spôsobilosti sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne. 

 

Čl. VI 

Doba trvania dohody a jej zánik 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 18 mesiacov odo dňa účinnosti 

tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, 

ktorý je uvedený v článku III bod 5 tejto dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností 

nastane skôr.  

2. Dohoda zaniká: 

a) písomným odstúpením od dohody. V prípade podstatného porušenia dohody je 

odstupujúca strana oprávnená od dohody odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela, najneskôr však 

do desiatich pracovných dní.  V prípade  porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné 

strany neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka. Odstúpením od dohody, dohoda zaniká dňom doručenia prejavu 

vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane, 

b) uplynutím lehoty, na ktorú bola uzatvorená,  

c) vyčerpaním finančného limitu uvedeného v článku III bod 5 tejto dohody,  

d) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

e) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

f) splnením predmetu dohody. 

3. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné najmä    

v týchto prípadoch: 

a) dodávateľ je v omeškaní s riadnym dodaním predmetu plnenia alebo ktorejkoľvek jeho 

časti viac ako 5 pracovných dní, 

b) dodávateľ nedodrží kvalitu dodaných stavebných prác, 

c) dodávateľ nedodrží jednotkové ceny dohodnuté v prílohe č. 1, 

d) dodávateľ pri plnení predmetu tejto dohody konal v rozpore s niektorým zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 

e) dodávateľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody, 

f) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania 

bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, 

alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak 

dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo  

g) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto dohode je 

nepravdivý ku dňu jej uzatvorenia alebo sa takým stane počas jej trvania.  

4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak objednávateľ podstatným  

     spôsobom  poruší dohodu. Podstatným porušením tejto dohody zo strany objednávateľa je  

a) omeškanie so zaplatením faktúr o viac ako 30 dní, pričom stavebné práce objednávateľ 

riadne prevzal podľa podmienok v stanovených tejto dohode, alebo  



b) preukázateľné neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok stanovených 

v dohode za účelom splnenia jej predmetu a účelu.  

5. Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z dohody, 

okrem nárokov na náhradu škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné 

sankcie. 

 

 

 

Čl. VII 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu plnenia stanovených 

touto dohodou, príslušnou písomnou objednávkou a všeobecne záväznými technickými 

normami a predpismi. 

2. Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti písomnej objednávke, 

ktorých súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny dodaných stavebných prác, za predpokladu, že 

tieto vady nebránia riadnemu užívaniu predmetu plnenia. V prípade, ak dodané stavebné 

práce majú drobné vady a nedorobky, dodávateľ je povinný odstrániť vady v termíne a za 

podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác, 

pričom sa má za to, že počas lehoty na odstránenie drobných vád a nedorobkov dodávateľ 

nie je v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia a objednávateľ nie je v omeškaní s 

úhradou ceny za predmet plnenia, pokiaľ dodávateľ tieto drobné vady a nedorobky odstráni 

v lehote do 2 (dvoch) dní. Ak dodávateľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, 

má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť 

treťou osobou na náklady dodávateľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných vád 

a nedorobkov hradí dodávateľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí 

dodávateľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou 

objednávateľom. 

3. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia alebo jeho časť bude dodaný v súlade 

s ustanoveniami tejto dohody a príslušnej objednávky, že má v čase odovzdania vlastnosti 

dohodnuté v písomnej objednávke, dohode a jej prílohe, predloženej dokumentácii a 

právnych predpisoch. Dodávateľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať predmet 

plnenia počas záručnej doby (záruka za akosť). 

4. Objednávateľ je povinný predmet plnenia prevziať aj vtedy, ak má drobné vady a nedorobky 

nebrániace jeho riadnemu užívaniu. 

5. Záručná doba na uskutočnené stavebné práce je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia objednávateľom, 

pričom pre časti predmetu plnenia, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní 

a preberaní predmetu plnenia začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia. 

6. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u dodávateľa v záručnej dobe. 

7. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov 

dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov 

objednávateľa, pokiaľ dodávateľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti  túto 

nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov 

objednávateľa upozornil. Dodávateľ však zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré 

vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných 

pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť dodávateľ objednávateľa neupozornil. 

Dodávateľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, 

dodal a použil na realizáciu predmetu plnenia počas záručnej doby. 



8. Vady dodaného predmetu plnenia uplatnené v záručnej dobe je dodávateľ povinný odstrániť 

bezplatne. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu z ceny predmetu 

plnenia. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej 

zistení, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zistenia vady. Oznámenie vád 

(reklamácia) musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamáciu možno 

v uvedenej lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní 

objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň. Reklamácia musí obsahovať 

označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni 

spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, 

dodávateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 20 (dvadsiatich) pracovných dní odo dňa 

doručenia reklamácie alebo od termínu uvedeného v reklamácii zaslanej objednávateľom, 

pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je dodávateľ povinný objednávateľovi 

oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 20 (dvadsať) dňovej lehote. Pokiaľ dodávateľ 

neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady dodávateľa. Ustanovenia tejto dohody 

o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté. O tejto skutočnosti bude dodávateľa bezodkladne 

písomne informovať. 

11. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne 

užívanie predmetu plnenia do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie. 

12. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

13. Ak má predmet plnenia také vážne vady, pre ktoré nie je možné predmet plnenia prevziať, 

musí objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác 

s odôvodnením, prečo predmet plnenia odmieta prevziať. Všetky vady je dodávateľ povinný 

odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a v prípade 

vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní predmetu plnenia, v záručnej dobe. 

14. V prípade nedodržania kvality dodaného predmetu plnenia, je dodávateľ povinný 

bezodkladne zabezpečiť náhradné, kvalitatívne minimálne rovnaké plnenie na vlastné 

náklady. Dodávateľ zabezpečí bezchybné plnenie do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie objednávateľa, inak je v omeškaní, pre ktoré platia ustanovenia článku 

IX bod 2 tejto dohody. 

Článok VIII 

Nebezpečenstvo škody 

 

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom predmete plnenia a vecí v stavbe zabudovaných znáša 

až do protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu plnenia dodávateľ.  

2. V prípade zániku tejto dohody pred uskutočnením predmetu plnenia podľa tejto dohody má 

dodávateľ právo na zaplatenie ceny predmetu plnenia v rozsahu skutočne vykonaných 

stavebných prác ku dňu zániku tejto dohody. 

3. Pre účely dohody sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 

ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

 

Čl. IX 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu plnenia podľa tejto dohody 

a príslušnej objednávky uhradí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  1 % z 



ceny predmetu plnenia, s ktorého dodaním je dodávateľ v omeškaní za každý začatý deň 

omeškania. V prípade omeškania dodávateľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto 

dohody (s výnimkou bodu 2, 3 a 4 tohto článku), uhradí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške  1 % z ceny predmetu plnenia za každý začatý deň omeškania. 

2. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne 

podľa článku VII dohody, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR (slovom tisíc eur) za 

každý začatý deň omeškania, s výnimkou v prípade podľa článku IV bod 17 tejto dohody. 

3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a dodávateľom deklarovaných 

vlastností predmetu plnenia so skutočnosťou, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny predmetu plnenia a odstrániť vzniknutý nesúlad 

v lehote určenej objednávateľom. Ak dodávateľ tento nesúlad neodstráni najneskôr 

v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať 

odstrániť treťou osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí dodávateľ. 

4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny predmetu plnenia (po splnení 

platobných podmienok) je dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči dodávateľovi nezaniká 

povinnosť dodávateľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti 

porušením povinností dodávateľa podľa tejto dohody a/alebo ostatných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to v ich plnej výške. 

6. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody je vždy splatná v lehote 

štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie dodávateľovi. Právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty podľa tejto dohody vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne 

vyzve dodávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek 

svoju peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči dodávateľovi, vzniknutú na základe tejto 

dohody alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke dodávateľa.  

8. Dodávateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, 

pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou dodávateľa a taktiež za škody na vznikajúcich 

alebo existujúcich objektov susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových 

vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Dodávateľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody 

nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviaže svojich zamestnancov a všetky 

ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia tejto dohody u neho alebo u 

objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie 

povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je dodávateľ povinný na výzvu objednávateľa 

kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.  

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 



5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

7.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je: 

    -     Príloha č. 1 - Cenová ponuka dodávateľa (návrh na plnenie kritérií) 

      -     Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné) 

      -     Príloha č. 3 – Poistná zmluva dodávateľa 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

Za objednávateľa:                Za dodávateľa: 

 

 

V Košiciach, dňa: 24.7.2020                V Geči, dňa: 14.7.2020 

 

 

 

 

 

 

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

Správa ciest Košického samosprávneho kraja                        STRABAG s. r. o                                                                                         

doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                                  Ing. Jarmila Považanová                

generálny riaditeľ                                                                          konateľ  

 

 

 

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

         STRABAG s. r. o  

     Ing. Branislav Lukáč 

               konateľ   

 










