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ZMLUVA O DIELO č. 265/11/2017/MO 
 

„Poskytovanie údržbárskych prác v objektoch SC KSK, stredisko Moldava 

nad Bodvou“ 

uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

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

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných: Ing. Gabriela Pelikánová, investičná námestníčka 

osoba zodpovedná  

za prevzatie prác:  Ing. Juraj Buľko, vedúci strediska 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 011 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Zhotoviteľ: 

názov:     Ján JUHÁSZ - ENERGOMONT 

sídlo:     Agátová 29, 044 14 Čaňa 
štatutárny orgán:  Ján Juhász - majiteľ 

IČO:     30248833 

DIČ:    1031483552 

IČ DPH:   SK1031483552 

bankové spojenie:  Sberbank Slovensko, a.s. 

číslo účtu:   4350113409/3100 

IBAN:    SK10 3100 0000 0043 5011 3409, Swift/BIC: LUBASKBX 

právna forma: zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice - 

okolie, č. živn. reg. 806-965 

spojenie:   tel.: +421 905 546 659 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II 

Preambula 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Poskytovanie 

údržbárskych prác v objektoch SC KSK, stredisko Moldava nad Bodvou“ zo dňa 

20.11.2017. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa.  

 

 

Čl. III 

Predmet a rozsah zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je uskutočňovanie jednotlivých prác súvisiacich so zabezpečením 

údržby zariadení budov v objektoch patriacich do správy SC KSK v stredisku Moldava 

nad Bodvou v rozsahu a zložení podľa požiadaviek objednávateľa a predloženej cenovej 

ponuky zhotoviteľa. 

2. Podrobný rozsah a druh prác je uvedený v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy 

o dielo. 

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie uskutočňovať práce v rozsahu čl. III bod 1. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za profesionálne vykonanie diela, vo vlastnom mene, na svoje 

náklady a vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že vykonanie diela nie je zaťažené vecnými právami tretích osôb. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať v súlade s touto zmluvou a zaplatiť 

zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.  

7. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby trvania zmluvy 

špecifikované v jednotlivých objednávkach s určením druhu a množstva prác a miesta 

uskutočnenia podľa potreby objednávateľa. 

8. Objednávateľ je oprávnený upraviť predpokladané množstvo podľa svojich skutočných 

potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ si neuplatní 

náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží 

predpokladané množstvá. 

9. V prípade uskutočnenia prác obdobného druhu ako je predmet zmluvy podľa prílohy č. 1, 

bude objednávateľ po dobu platnosti tejto zmluvy rokovať so zhotoviteľom o cene 

a o ostatných podmienkach. Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných 

podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

 

 

Čl. IV 

Cena 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy a predloženej 

ponuky. Jednotkové ceny prác uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas 

platnosti zmluvy a zahŕňajú všetky náklady spojené s uskutočňovaním predmetu zmluvy. 

2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

Názov 

Celková cena 

bez DPH 

v EUR 

20% DPH 

v EUR 

Celková cena 

s DPH 

v EUR 

Poskytovanie údržbárskych prác 

v objektoch SC KSK, stredisko 

Moldava nad Bodvou 

2 984,00 596,80 3 580,80 
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3. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

 

 

Čl. V 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, 

maximálne do vyčerpania finančného limitu vo výške 2 999,99 Eur bez DPH zákazky 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva zaniká: 
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa článku IX zmluvy alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

 

Čl. VI 

Lehota a miesto vykonania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v kvalite, podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – realizovať požadované údržbárske práce do 4 dní 

od doručenia objednávky. 

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu 

dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela, ktorého následkom bude omeškanie 

s vykonaním diela. 

4. Zhotoviteľ pri odovzdaní vykonaného diela odovzdá objednávateľovi súpis vykonaných 

prác, na ktorom uvedie údaje o vykonaných prácach. Objednané dielo bude odovzdané 

poverenému zamestnancovi objednávateľa, ktorý prevzatie potvrdí podpisom. 

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu uskutočňovaných prác. 

6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie prác v prípade, ak preberané práce 

nespĺňajú kvalitatívne požiadavky. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na objektoch patriacich do správy SC KSK 

preukázateľne vzniknutých pri uskutočnených prácach a zaväzuje sa ich uhradiť. 

8. Miesto vykonania údržbárskych prác je stredisko Moldava nad Bodvou, Hviezdoslavova 

48, 045 01 Moldava nad Bodvou vr. cestmajsterského obvodu Čaňa a cestmajsterského 

obvodu Košický Klečenov. 

 

 

Čl. VII 

Platobné podmienky 

1. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že predmet diela bude vykonaný podľa platných 

technických predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mať žiadne nedostatky, ktoré by 

bránili jeho užívaniu. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 

zhotoviteľom. Faktúru za predmet zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po 

odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela. 
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3. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý je podkladom pre vystavenie faktúry, je 

objednávateľ povinný potvrdiť do 3 dní po jeho predložení. Ak objednávateľ súpis prác 

a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie voči nemu námietky, má sa za 

to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady.. 

4. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie diela, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je 

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

faktúry objednávateľovi. 

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

 

 

Čl. VIII 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 

v tejto zmluve.  

2. Záručná doba na vykonané dielo je v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

prevzatia diela objednávateľom s príslušnými dokladmi, ktoré sa na dielo vzťahujú. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať neodkladne a to telefonicky 

a následne e-mailovou správou. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované dielo v rámci záručnej doby prevziať a odstrániť 

reklamáciu v lehote najneskôr do 5 dní od nahlásenia reklamácie e-mailom.  

 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia zhotoviteľom, je objednávateľ diela oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je zhotoviteľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý začatý 

deň omeškania. 

3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom 

nárokov podľa vyššie uvedeného, dotknuté. 

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie jednotkových cien podľa čl. IV tejto zmluvy, 

- nedodržanie termínu plnenia podľa čl. VI tejto zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 
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6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  

 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

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

strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

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

podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 08.12.2017   V Čani, dňa: 05.12.2017 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa     Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

 

 

________________________   _________________________ 

Ing. Zoltán Bartoš     Ján Juhász 

riaditeľ       majiteľ 

 

 

 

 

 


