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Rámcová zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

 
Článok I 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ : Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

 sídlo :  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 
 IČO :  00 603 520 
 štatutár :  Dana Čahojová, starostka 
 DIČ :  20 2091 9164 
 IČ DPH :  nie je platiteľom DPH 
 bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. 
 číslo účtu (IBAN) :  SK19 5600 0000 0018 0414 3001 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 a 

 
1.2 Dodávateľ  
 projektových prác : ................................................ 

sídlo/miesto podnikania : ................................................ 
IČO : ................................................ 
zápis  : ................................................ 

 DIČ : ................................................ 
IČ DPH : ................................................ 

 bankové spojenie :  ................................................ 
 číslo účtu (IBAN) :  ................................................ 
 (ďalej len „dodávateľ“)  

(„objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

  

 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Túto rámcovú zmluvu o dielo (ďalej len „Rámcová zmluva“) zmluvné strany uzatvárajú ako 
výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
verejnom obstarávaní“), na dielo „Vypracovanie realizačnej dokumentácie - Projekty 
organizácie dopravy na miestnych komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves, zóna KV1- 2.časť, zóna KV2, riešenie lokálnych úprav dopravného značenia na miestnych 
komunikáciách “ na území Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná riadne a včas, s potrebnou odbornou 
starostlivosťou, na svoje náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Pri jeho realizácii 
bude postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa. 



2 

2.3 Dodávateľ  sa zaväzuje ešte počas prípravy objednané práce predložiť objednávateľovi na 
prerokovanie. 

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi objednané  práce s nasledovným obsahom a 
rozsahom: 

 Tvorba realizačnej dokumentácie - projektov organizácie dopravy – pasporty zvislého 
a vodorovného značenia,  dopravných zariadení,  návrhy organizácie dopravy  - situácie 
v M 1:500, 1:250, výkaz výmer 

 Počty vyhotovení dokumentácie, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi a použije 
na prerokovanie v Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných 
zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy sú nasledovné :  
- návrh organizácie dopravy samostatne v 6-ich výtlačkoch,  
- 1x vo formáte pdf na digitálnom nosiči. 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy  v požadovanej kvalite, v dohodnutom čase 
a v súlade s platnými právnymi a technickými normami. 

2.5 Požadované práce sa budú realizovať podľa platnej legislatívy - STN 01 8020 – dopravné 
značenie na pozemných komunikáciách,  STN EN 12 899-1 až 5, vyhláška Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a v súlade s TP 4/2005. 

2.6 Predmet plnenia bude splnený riadnym vypracovaním, prerokovaním a odovzdaním  
objednaných prác  objednávateľovi v stanovenej lehote. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie 
výsledku práce osobne s potvrdením o prevzatí. 
Jednotlivé projekty organizácie dopravy musia byť ocenené v rozsahu podľa zmluvnej 
hodinovej sadzby. 
Do hodinovej sadzby budú zahrnuté všetky potrebné práce a dodávky. 
 

 
 
 

Článok III 
Čas, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

3.1 Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.12.2022 odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy, alebo do vyčerpania finančného limitu 20.000,- Eur bez DPH, slovom: 
Dvadsať tisíc eur bez DPH. 

3.2 Dodávateľ je povinný vykonať a riadne odovzdať objednávateľovi objednané práce v termíne 
uvedenom v jednotlivých objednávkach prác. 

3.3 Miestom odovzdania objednaných prác je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto rámcovej 
zmluvy. 

3.4 Odovzdanie a prevzatie objednaných prác  bude zmluvnými stranami odsúhlasené písomne 
a oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí 
objednaných prác (ďalej len „protokol“).  

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie 
vzájomného kontaktu zmluvných strán a riadnej realizácie tejto zmluvy sú:  
a) za objednávateľa: 
 meno a priezvisko : Ing.. Jana Španková  
 e-mail : jana.spankova@karlovaves.sk 
 telefónne číslo : +421 940 634 272 
b) za dodávateľa :  

meno a priezvisko : .......................................... 
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e-mail : .......................................... 
telefónne číslo : .......................................... 
 

3.6 Prevzatie objednaných prác alebo akejkoľvek jej časti je objednávateľ oprávnený odmietnuť 
v prípade úplného alebo čiastočného nesplnenia podmienok stanovených touto zmluvou. 

3.7 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi objednané práce v stave zodpovedajúcom 
tejto zmluve. 

3.8 Podmienkou plnenia zmluvných termínov zo strany dodávateľa je riadne a včasné 
spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy poskytne Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť a to 
najneskôr do 2 pracovných dní od žiadosti dodávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti nie je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti, pre 
splnenie ktorej je spolupôsobenie objednávateľa nevyhnutné.  

 
Článok IV 

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky   
4.1 Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 87/1996 Z. z., ako cena konečná, nemenná a maximálna, t. j. v cene sú zahrnuté všetky 
náklady potrebné na plnenie predmetu zmluvy. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady 
dodávateľa vynaložené na vykonanie predmetu zmluvy. 

4.2 Celková cena za predmet zmluvy predstavuje: 
 

TABUĽKA PRE VÝPOČET CENY PROJEKTOVÝCH PRÁC 
Č I N N O S Ť Hodinová sadzba za jeden projekt €/hod  

A. 
Pasport dopravného značenia a dopravných zariadení na komuniká-
ciách, videozáznam, fotodokumentácia, náklady na plánografiu 

 
 
 
 

B. 
Návrh organizácie dopravy vrátane jeho  prerokovania v Operatívnej ko-
misii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy , náklady na plánografiu 

 
 
 
 

C. Výkaz výmer  

 
 
 
 

Cena celkom bez DPH 
 
 

DPH 20% 
 

 

Cena celkom s DPH  

 

 

4.3 Dodávateľ je povinný vystaviť objednávateľovi čiastkové faktúry, ktoré budú vystavené na 
základe jednotlivých objednávok na predmet zákazky a to do 15 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie. 
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4.4 Lehota splatnosti faktúr podľa ods. 4.3 tejto zmluvy je 30 dní odo dňa ich riadneho a 
preukázateľného doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň 
vyznačený na pečiatke podateľne objednávateľa alebo deň doručenia zásielky.  

4.5 Dodávateľom  vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, ako aj označenie 
tejto zmluvy s uvedením aj jej čísla u objednávateľa. 

4.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na doplnenie, resp. prepracovanie v 
prípade chybného vyúčtovania ceny alebo nesprávneho uvedenia iných údajov alebo 
náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia 
správnej faktúry objednávateľovi. 

4.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 
zmluvnej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, 
pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Žiadny nárok a ani právo plynúce z tejto zmluvy 
sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom.  

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 
objednávateľa.  
 

Článok V 
Prechod vlastníckeho práva 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k objednaným prácam sa podpisom protokolu  
o odovzdaní prác stáva vlastníctvom objednávateľa, čím nie sú dotknuté práva projektanta 
podľa Autorského zákona.  

 
 

Článok VII 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že objednané práce zhotovené podľa podmienok dojednaných 
v tejto zmluve, zodpovedá podkladom predložených objednávateľom, riadi sa faktickým 
stavom, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným právnym 
predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť ich 
používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným spôsobom. 

7.2 Dodávateľ a osoby, ktoré sa zúčastňujú pri príprave objednaných prác musia mať príslušné 
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v príslušnej 
oblasti). Projektová činnosť musí byť aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu. 

7.3 Dodávateľ vykonáva pri plnení predmetu zmluvy projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť 
a úplnosť vypracovania projektových prác. Dodávateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení 
predmetu tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou.  

7.4 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré majú projektové práce v čase ich prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré sa na nej vyskytnú po ich prevzatí zodpovedá dodávateľ vtedy, 
keď boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.5 Dodávateľ nezodpovedá za vady projektových prác, ktoré boli spôsobené nevhodnými pokynmi 
objednávateľa, na ktorých nevhodnosť dodávateľ písomne upozornil, no i tak objednávateľ trval 
na ich rešpektovaní. 

7.6 Pre prípad vád na predmete zmluvy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má objednávateľ mimo 
iných zákonných nárokov aj právo požadovať odstránenie týchto vád a dodávateľ je v takom 
prípade povinný ich bezodplatne, najneskôr však do 7 pracovných dní odstrániť; ustanovenia o 
náhrade škody týmto nie sú dotknuté.  



5 

7.7 Nároky z vád je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa  bezodkladne po zistení vady do 
2 pracovných dní, a to v písomnej forme, aj s presným uvedením popisu danej vady.  

 
Článok VIII 

Spolupôsobenie zmluvných strán  
8.1 Objednávateľ poskytne dodávateľovi  v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie 

spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov a údajov, ktoré má objednávateľ 
k dispozícii a sú nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zmluvy.  

 
Článok IX 

Majetkové sankcie  
9.1 V prípade, ak dodávateľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne objednané práce 

v dohodnutom termíne podľa Článku III. tejto zmluvy, tak má objednávateľ právo požadovať 
od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny predmetu zmluvy 
podľa ods. 4.2 tejto zmluvy a to za každý začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zo 
strany dodávateľa. V prípade, ak omeškanie dodávateľa podľa predchádzajúcej vety prekročí 
lehotu 10 pracovných dní, tak od toho okamihu má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty už vo výške 2 % z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa ods. 4.2 
tejto zmluvy a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti.  

9.2 V prípade, ak  dodávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady podľa ods. 7.6 tejto 
zmluvy riadne a včas, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 30,-EUR a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa aj náhradu škody spôsobenú porušením 
ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou 
dotknuté. 

9.4 Dodávateľ je povinný splniť ktorúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo 
všeobecne záväzných právnych predpisov a to aj v prípade, ak jej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou a dodávateľ ju zaplatil. 
 

Článok X 
Osobitné ustanovenia 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať zmeny objednaných prác 
počas ich tvorby najneskôr týždeň pred plánovaným odovzdaním objednaných prác a dodávateľ 

je povinný požiadavke objednávateľa vyhovieť tak, aby nedošlo k predĺženiu termínu 
odovzdania objednaných prác podľa Článku III. tejto zmluvy. V prípade, ak by však vzhľadom 
na požadovanú zmenu nebolo možné objednané práce dokončiť včas a v dohodnutej cene, tak 
dodávateľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a zmenu 
termínu dokončenia a zmenu celkovej ceny riešiť formou dodatku k tejto zmluve.  

 
Článok XI. 

Doručovanie 
11.1 Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

požadujú písomnú formu si zmluvné strany doručujú osobne alebo prostredníctvom poštového 
podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Zásielky doručované prostredníctvom poštového 
podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany 
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navzájom neoznámili inú adresu. V prípade osobného doručovania je adresát povinný prijatie 
písomnosti odosielateľovi potvrdiť.  

11.2 Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej 
doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa 
adresát o jej obsahu nedozvedel. 

11.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. 
neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia 
zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa 
adresát o jej obsahu nedozvedel. 

11.4 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v 
ods. 3.5 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie 
doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich 
odoslaní. 

 
Článok XII 

Skončenie zmluvy 
12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym 

zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej 
dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 
a) nedodržania požiadaviek na rozsah a kvalitu predmetu zmluvy podľa článku II tejto zmluvy 

zo strany dodávateľa,  
b) nedodržania termínu vykonať a riadne odovzdať objednané práce podľa Článku III. tejto 

zmluvy zo strany dodávateľ o viac ako 10 dní, 
c) porušenia zmluvnej povinnosti dodávateľ včas odstrániť vady podľa ods. 7.6 tejto zmluvy 

o viac ako 7 dní. 
12.3 Ktorákoľvek zo zmluvných je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, 
b) proti druhej zmluvnej strane bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 
c) proti druhej zmluvnej strane bol zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku, 
d) druhá zmluvná strana prevedie svoje práva alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a účinky odstúpenia nastavajú 
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia  
13.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma 

zmluvnými stranami, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. 
Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, tak je 
ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne 
a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre 
právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť 
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona.  

13.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako za neplatné, neúčinné či 
nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto 
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zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.   

13.4 Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webom sídle objednávateľa. 

13.5 Táto zmluva sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy 
dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane dodávateľ. 

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1 – Výzva na predloženie ponuky 
 Príloha č. 2 – Ponuka dodávateľa, 

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto 
súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu 
uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.   

 
Objednávateľ: Dodávateľ: 

 
V Bratislave, dňa ____.____2021 V _________________, dňa ____.____.2021 

 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves .................................. 
Dana Čahojová, starostka 


