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Rámcová Zmluva o dielo č.  
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „rámcová 
zmluva“ alebo „zmluva“)  

medzi zmluvnými stranami: 
 
 

 
Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 
Sídlo: Nám. sv. Františka 8, 84262 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:                                        00603520 
DIČ:                                        2020919164 
IČ DPH: 
Číslo účtu: SK19 5600 0000 0018 0414 3001 
Telefón:                                   0270711172 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Číslo účtu:  
Telefón: 
(ďalej len „Zhotoviteľ) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany)  

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1.1. Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

 
Zhotoviteľ sa touto Rámcovou zmluvou zaväzuje pre Objednávateľa na odbornej a profesionálnej úrovni vykonať 
návrh, výrobu, dodanie, montáž a osadenie zvislého dopravného značenia a vodorovného dopravného značenia náterom 
na povrch vozovky na to určeným (ďalej len „dielo“), a to na základe objednávok Objednávateľa. Objednávateľ sa 
zaväzuje dokončené a riadne zhotovené dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie 

 
 
 

Článok II. 
 

Osobitné požiadavky na plnenie 
 
 

2.1 Čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení objednávky objednávateľa je operatívne 1 deň. Jednotlivé 
práce vykoná zhotoviteľ do 15 dni od doručenia objednávky. 

 
2.2 Množstvo jednotlivých položiek v technickej špecifikácii predmetu zákazky je predpokladané, nie záväzné. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si neuplatní náhradu škody voči Objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak 
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Objednávateľ nedodrží predpokladané množstvá jednotlivých položiek počas platnosti zmluvy. Objednávateľ môže, v 
prípade potreby objednať aj väčšie alebo menšie množstvo jednotlivých položiek - výsledná suma však nemôže 
presiahnuť sumu dohodnutú v tejto zmluve. 

 
2.3 Písomné čiastkové výzvy (objednávky) počas platnosti rámcovej zmluvy bude objednávateľ vystavovať podľa svojich 

potrieb a finančných možností, pričom v nich uvedie požadovanú špecifikáciu plnenia podľa funkčnej a technickej 
špecifikácie predmetu zmluvy, rozsah, cenu, termíny plnenia a príp. ďalšie podmienky potrebné na vykonanie plnenia. 
Množstvá uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii zmluvy sú predpokladané množstvá plnenia počas platnosti 
rámcovej zmluvy. 

 
2.4 Cena plnenia čiastkovej výzvy (objednávky) bude stanovená na základe Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá obsahuje 

konkrétny popis položiek a jednotkové ceny za položky. Cena plnenia čiastkovej výzvy bude určená ako súčet súčinov 
jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva určeného v čiastkovej výzve (objednávky) 

 
2.5 Zhotoviteľ do 5 dní od uzavretia rámcovej zmluvy oznámi Objednávateľovi nasledovné údaje: kontaktné údaje pre 

zasielanie čiastkovej výzvy (objednávky) v listinnej podobe vrátane e-mailovej adresy pre zasielanie čiastkovej výzvy 
v elektronickej podobe a e-mailovej adresy a kontaktných údajov osoby s telefónnym číslom, na ktoré bude 
Objednávateľom zasielaná/nahlasovaná čiastková výzva/požiadavka na vykonanie plnenia v havarijnom prípade. 
Zmeny v oznámených údajoch je Zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne. 

 
2.6 Objednávateľ do 7 dní od uzavretia rámcovej zmluvy písomne oznámi Zhotoviteľovi mená zamestnancov 

Objednávateľa vrátane ich kontaktných údajov poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia. 
 
2.7 Plnenie v havarijných prípadoch sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať okamžite, najneskôr však do 3 hod. od prijatia 

požiadavky Objednávateľa na jeho vykonanie, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak. Ak k vykonaniu tohto plnenia 
bude potrebná aj dodávka súvisiaceho výrobku, Zhotoviteľ vykoná toto plnenie najneskôr do 24 hod. od prijatia 
požiadavky, ak sa nedohodne s Objednávateľom inak. V takýchto prípadoch bude čiastková výzva (objednávka) 
doručená Zhotoviteľovi dodatočne v lehote do 10 pracovných dní. 

 
2.8 Na základe požiadavky Objednávateľa, najmä v prípadoch súvisiacich so zaistením bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného voľna, 
pokoja a sviatkov. 

 
2.9 Ak na vykonanie plnenia vyšpecifikovaného Objednávateľom v čiastkovej výzve (objednávke) bude nevyhnutné 

vykonať plnenie väčšieho rozsahu resp. plnenie nešpecifikované v čiastkovej výzve (ďalej len „naviac plnenie“), 
Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi. Zhotoviteľ vykoná naviac plnenie až po jeho 
odsúhlasení Objednávateľom, pričom čiastková výzva na naviac plnenie mu bude doručená dodatočne do 10 
pracovných dní. 

 
2.10 Ak táto skutočnosť bude mať vplyv aj na zmenu termínu ukončenia plnenia v zmysle vystavenej čiastkovej výzvy 

(objednávky), nový termín ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným 
záznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez súhlasu Objednávateľa, nebude Zhotoviteľovi 
uhradená. 

 
2.11 Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia/ucelenej časti plnenia. Faktúra bude vystavená na 

adresu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru do sídla Objednávateľa najneskôr do 10. dňa 
bezprostredne nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli práce, za ktoré sa vystavuje faktúra vykonané. 

 
2.12 Zhotoviteľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe čiastkovej výzvy (objednávky) bude vypočítaná na 

základe skutočne vykonaného rozsahu plnenia, ktoré bude odsúhlasené Objednávateľom v súpise vykonaných prác a 
dodávok, ktorý je povinnou prílohou faktúry. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych 
predpisov v čase fakturácie. 

 
2.13 Zdemontovaný použiteľný materiál je majetkom Objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje 

Objednávateľ. 
 
2.14 V jednotkových cenách rozpočtu sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov 

Zhotoviteľa vyplývajúcich z rámcovej zmluvy a osobitných požiadaviek objednávateľa vrátane nákladov na všetky 
vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na vykonanie plnenia, ako sú: colné poplatky, náklady na dopravu 
výrobkov/ materiálov na miesto ich použitia, presuny, použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení (ako napr. 
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vŕtacie zariadenie, zbíjačka, zváracia súprava, rezačka rúrok a pod.) Potrebný spotrebný materiál, potrebné očistenie 
podkladu, náklady súvisiace s odstránením odpadov, vybúraných hmôt a sute (naloženie, odvoz, zloženie) vrátane 
poplatkov za ich uskladnenie/zhodnotenie v zmysle platnej legislatívy, uvedenie dotknutých plôch do pôvodného stavu, 
náklady na dočasné dopravné značenie potrebné na označenie pracoviska vrátane jeho osadenia, premiestňovania, 
údržby a odstránenia po ukončení plnenia, náklady vyplývajúce z rámcovej zmluvy, funkčnej a technickej špecifikácie 
a osobitných požiadaviek na plnenie a. i. súvisiace s riadnym a plynulým vykonávaním plnenia. 

 
 

Článok III. 
 

Povinnosti Zhotoviteľa 
 

 
3.1 Zhotoviteľ použije na vykonávanie plnenia technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné 

plnenie v zmysle príslušných technických noriem. Súvisiace výrobky musia zodpovedať požadovaným parametrom, 
pričom pre výrobky uvedené v technickej špecifikácii je možné použiť ekvivalenty, za podmienky, že budú spĺňať 
požiadavky Objednávateľa na predmet zmluvy, budú mať min. rovnaké alebo vyššie parametre v porovnaní s 
požadovanými, nebudú vyžadovať iné vedľajšie náklady a ani zvýšenie priamych alebo nepriamych nákladov 
vyplývajúcich z ich užívania. 

 
3.2 Zhotoviteľ nepoužije výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. 
 
3.3 Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých výrobkov/materiálov v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdania a prevzatia vykonaného plnenia aj 
certifikát/vyhlásenie o parametroch použitého súvisiaceho výrobku/materiálu. 

 
3.4 Ak sa predmetný výrobok použije viackrát, Zhotoviteľ nie je povinný preukázať úroveň kvality tých istých použitých 

výrobkov opakovane. 
 
3.5 Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia, technické normy 

a technické predpisy v platnom znení v čase vykonávania plnenia, najmä ust.: STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné 
značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky: 2008/O1: 2009, STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 3: 
Smerové stĺpiky a odrazky: 2008, STN EN 13422+A1 Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné 
vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce (Konsolidovaný text): 2009, STN EN 12352 
Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia: 2006, STN 01 8020 Dopravné značky 
na pozemných komunikáciách: 2018, STN 73 6021 Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie 
návestidiel: 1995/Z1: 2001, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií: 2004/O1: 2006/Z1: 2011/Z1/O1: 
2014/Z2: 2015, STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách: 2004/O1: 2004, STN 73 6101 
Projektovanie ciest a diaľnic: 2008/O1: 2009; primerane k vykonávanému plneniu: technicko-kvalitatívne podmienky 
(ďalej len „TKP“), najmä: 

 
 

a) TKP časť 0 Všeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP časť 11 Dopravné značenie; MDVRR SR: 2010, TKP 
časť 20 Oceľové konštrukcie; MDVRR SR: 2014, a technické podmienky (ďalej len „TP“), najmä: TP 012 
(TP 04/2005) Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách; MDPT 
SR: 2005, TP 013 (TP 05/2005) Systém hodnotenia zvislých dopravných značiek a vodorovných 
dopravných značiek; MDPT SR, SDI: 2005, TP 018 (TP 15/2005) Zásady navrhovania prvkov 
upokojovania dopravy na úsekoch cestných prieťahov v obciach a mestách (Upokojovanie dopravy); 

 
b) MDPT SR, SDI: 2005 + Dodatok č. 1/2006, TP 023 (TP 09/2006) Použitie, kvalita a systém hodnotenia 

dopravných a parkovacích zariadení; MDPT SR, SDI: 2006, TP 069 (TP06/2013) Použitie dopravných 
značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013; TP 074 
(TP 11/2013) Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií; 
MDVRR SR, SCDPK: 2013; TP 105 Použitie smerových stĺpikov a odrážačov; MDVRR SR, SCDPK: 
2017; TKP a TP sú dostupné na webovej stránke SSC; 

 
c) zákony a predpisy o cestnej premávke - zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti práce a technických zariadení; 

 
 

 
3.6 Zvislé dopravné značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a premávky nedochádzalo 

k ich deformácii, mechanickému kmitaniu, posunutiu, pootočeniu a pod., a aby nezasahovali do vymedzenej časti 
dopravného priestoru stanoveného voľnou šírkou a voľnou výškou pozemnej komunikácie (STN 73 6010, STN 73 
6101). 
 

3.7 Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej 
čiastočným obmedzením. Dočasné dopravné značenie (ďalej len „DDZ“) potrebné na označenie miesta plnenia obstará 
a dopraví na miesto použitia Zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
3.8 Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie po ukončení plnenia. 
 
3.9 V prípade ak si to bude vyžadovať postup prác a dopravná situácia, Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektu 

osadenia DDZ pre označenie dlhodobého pevného pracoviska a to osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou v 
zmysle platnej legislatívy a jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom. DDZ osadí v súlade s týmto 
projektom. 

 
3.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup/vjazd k jestvujúcim nehnuteľnostiam, 

aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov týchto nehnuteľností hlavne 
nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov, nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej 
premávky. 

 
3.11 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, zariadeniach, majetku, zdraví 

alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku 
škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol 
objednávateľ zo strany dodávateľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

 
3.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, 

za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za 
zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, za ochranu životného 
prostredia a za zaistenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v súvislosti s vykonávaním plnenia. 

 
3.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite odstráni vybúrané hmoty, sute, 

prebytočnú zeminu ako aj iné odpady vznikajúce v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, 
akékoľvek znečistenie dotknutej pozemnej komunikácie spôsobené vykonávaním plnenia a po ukončení plnenia uvedie 
všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie 
materiálu/odpadu/vybúraných hmôt/sute/zeminy. 

 
3.14 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny 

a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií 
ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu, v prípade použitia mechanizmov, nástrojov a pomôcok 
musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení činností. 

 
3.15 Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom 

mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. 
 
3.16 Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín 
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odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať 
na riadenú skládku odpadov, v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa 
platných predpisov. 

 
 
3.17 Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté nasledovné poistenie pre obdobie odo dňa začatia vykonávania plnenia až do 

termínu jeho ukončenia alebo posledného termínu pre odstránenie vád (podľa toho, ktorý z nich je neskorší) - poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa a poistenie 
proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi dodávateľa alebo jeho nedbalosťou. Kópiu dokladu o poistení je 
dodávateľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do termínu začatia vykonávania plnenia na základe prvej 
čiastkovej výzvy (objednávky). 

 
 
3.18 Zhotoviteľ je povinný uviesť celkovú cenu plnenia v eurách bez DPH, sadzbu DPH 20 % (pokiaľ je dodávateľ platcom 

DPH) a celkovú cenu plnenia vrátane DPH . 
 
3.19 Objednávateľ požaduje predloženie podrobného aktualizovaného rozpočtu a to v lehote do 7 dní od uzavretia rámcovej 

dohody. V rozpočte dodávateľ uvedie jednotkové ceny v € bez DPH, celkovú cenu v € bez DPH, výšku DPH a celkovú 
cenu v € s DPH (pokiaľ je dodávateľ platcom DPH). V prípade, ak dodávateľ nie je platcom DPH, a v priebehu 
vykonávania predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Dodávateľ je 
povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

 
 

Článok IV. 

Záručná doba 

 
4.1 Záručná doba na vykonané plnenie je 36 mesiacov okrem dopravných značiek; záručná doba na dodané dopravné 

značky s reflexnou fóliou tr. 1 je 84 mesiacov, tr. 2 a tr. 3 je 120 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa 
odovzdania a prevzatia plnenia objednávateľom. 
 

4.2 Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľa povinnosť bezplatne odstrániť vady a nedorobky plnenia zistené pri 
jeho odovzdaní a prevzatí a vady vzniknuté počas plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné 
vady a nedorobky do 7 dní od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, prípadné vady a nedorobky odstrániť 
v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní. Ak sa počas záručnej doby 
ukáže, že vada je neodstrániteľná do 7 dní od uplatnenia písomnej reklamácie, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať do 30 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 

 
4.3 Ak Zhotoviteľ napriek písomnej výzve Objednávateľa neodstráni vadu alebo nedorobok v súlade s termínmi 

uvedenými v bode 4.2 zmluvy, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa zabezpečiť ich náhradné 
odstránenie. 

 
 
 

Článok V. 

Zmluvné podmienky 

 
 
5.1  Miesto plnenia zmluvy bude Objednávateľ určovať v jednotlivých samostatných písomných objednávkach. Vo 

všeobecnosti je však miesto plnenia určené územným obvod mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
 
5.2  Platnosť tejto zmluvy je v trvaní 12 mesiacov od jej účinnosti, alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v  
 čl. VI zmluvy. 
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Článok VI. 

Zmluvná cena 
 

6.1 Celková maximálna cena bez DPH:  7 500,00 EUR 
6.2 Sazdba DPH: 20,00 % 
6.3 Celková maximálna cena vrátane DPH:  9 000,00 EUR 
 

Článok VII. 

Sankcie 
 

7.1 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej v súlade s touto zmluvou a 
príslušnou objednávkou fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške stanovenej zákonom. 
  

7.2 Ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi predmet jednotlivej objednávky riadne a včas, Zhotoviteľ uhradí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 5 dní 
omeškania. V prípade, ak Zhotoviteľ prekročí aj túto 5 – dňovú lehotu omeškania, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 0,5 % z ceny objednávky za každý takýto deň omeškania od prvého dňa omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.  

 
 

Článok VIII. 
Ukončenie Zmluvy o dielo 

 
8.1 Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je možné uskutočniť po  vzájomnej písomnej dohode 

obidvoch zmluvných strán. 
 

8.2 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek bez udania dôvodu vypovedať túto zmluvu, výpovedná doba je 1 mesiac a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po dni doručenia výpovede Zhotoviteľovi. 

  
8.3 Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je možné uskutočniť aj odstúpením od tejto zmluvy 

každou zo Zmluvných strán, a to za podmienok stanovených ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  
 
8.4 Po predčasnom ukončení tejto zmluvy je Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom povinný vyhotoviť Finančné 

vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, ktoré sa stanoví vo výške tých vzájomných záväzkov a pohľadávok, 
ktoré Zmluvné strany voči sebe majú. 

  
8.5 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou však s výnimkou prípadov uvedených v bode 8.1 a 8.2 článku  tejto zmluvy 

končí až splnením všetkých záväzkov oboma Zmluvnými stranami.  
 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 
 

9.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
 

9.3 Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných 
právnych predpisov. 

 
9.4 Ak niektoré z ustanovení zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné a/alebo neuplatniteľné, 

takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým ustanovením tak, aby bol zachovaný 
účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia zmluvy. 
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9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy 
vôle oboch zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu zmluvných strán s celým obsahom zmluvy ju 
obidve zmluvné strany podpisujú. 

 
9.6 Neoddeliteľnou prílohou tejto rámcovej zmluvy je Príloha č. 1. 

 
9.7 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ 

jedno vyhotovenie 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa:        V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
 
.......................................................      ........................................................ 
Za Objednávateľa        Za Zhotoviteľa 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves 
Dana Čahojová 
 

 


