
Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:     Mestský podnik služieb Turzovka 

sídlo:      Predmier 22, 023 54 Turzovka 

osoba konajúca v mene organizácie:  Rudolf Šobich, riaditeľ 

kontakt:     0905 381 464, mps.turzovka@gmail.com  

IČO:       36139297 

DIČ:        2020134479  

IČ DPH:     SK2020134479            

bankové spojenie:     VÚB, a.s. Turzovka 

IBAN:      SK98 0200 0000 0012 2752 7557 

právna forma:     príspevková organizácia 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

     

Zhotoviteľ:      KORZO Korňa, s.r.o. 

sídlo:      Korňa 731, 023 21 Korňa 

osoba konajúca v mene organizácie:  Peter Kontrík 

kontakt:     041/4356123 

IČO:       51980401 

DIČ:        2120876065 

IČ DPH:     SK2120876065         

bankové spojenie:     VÚB, a.s., Čadca 

IBAN:      SK98 0200 0000 0040 3974 5155 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 

PREAMBULA 

Táto dohoda je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Stavebné práce na 

stavbe chodníka Turzovka – Vyšný Koniec, lokalita maják. Táto dohoda sa uzatvára na základe 

vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predkladanie ponuky. Objednávateľ na obstaranie 

služieb, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody použil postup verejného obstarávania podľa 

zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka zhotoviteľa. 

 

 

Článok I. 

Predmet rámcovej dohody  

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je vykonávanie stavebných prác podľa požiadaviek 

objednávateľa.  

2. Práce, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať pre objednávateľa sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto 

rámcovej dohode a ich rozsah bude objednávateľom upresnený v objednávke. Podkladom pre 

vyhotovenie objednávky bude cenová ponuka zhotoviteľa.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutým spôsobom cenu poskytnutých prác. 
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Článok II. 

Doba realizácie diela 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 28.03.2022 do 31.05.2022. 

2. Čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení objednávky od objednávateľa je 10 

pracovných dní. Ukončenie prác na ucelenej časti podľa dohody a rozsahu dohodnutých prác bude 

presne špecifikované v každej jednotlivej objednávke.  

3. Ak zhotoviteľ pripraví práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

tieto práce prevziať v skoršom termíne.  

4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto rámcovej dohode. Po dobu omeškania objednávateľa                               

s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Zhotoviteľ nie 

je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke 

denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných 

materiálov a izolácií. Nevhodnosť klimatických podmienok je povinný oznámiť zhotoviteľ 

objednávateľovi, ktorý potvrdí písomným záznamom dĺžku trvania nevhodných klimatických 

podmienok v procese realizácie prác podľa tejto rámcovej dohody. O odsúhlasené obdobie 

nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.  

 

 

Článok III. 

Cena za realizáciu stavebných prác a platobné vzťahy 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody je dohodnutá v zmysle zákona NR SR                      

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, na základe výzvy a predloženej ponuky. 

Ponukové jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto 

dohody a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Celková cena podľa 

tejto rámcovej dohody je 21 997,07 Eur bez DPH.  

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

3. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotovenie prác vzniká zhotoviteľovi riadnym 

dokončením prác a ich odovzdaním objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti 

v zmysle príslušných daňových právnych predpisov. Podkladom pre úhradu ceny za vykonanie 

prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác a protokolom                     

o odovzdaní a prevzatí prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác a ich správnosť 

potvrdí svojím podpisom a pečiatkou. Originál súpisu vykonaných prác opatrený pečiatkou                         

a podpisom objednávateľa zašle objednávateľ zhotoviteľovi spolu s podpísaným preberacím 

protokolom najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác objednávateľovi.  

4. Úhrada sa vykoná platobným príkazom do 14 dní po doručení odsúhlasenej faktúry za realizované 

práce. 

 

 

Článok IV.  

Podmienky vykonania prác 

 

1. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle ustanovení STN, bude rešpektovať ON a technické 

podmienky pre práce v stavebníctve.  

2. Počas prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach.  

3. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktorých kvalitu nie je možné 

overiť po ukončení prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 pracovného dňa od 

vyzvania.  



4. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä                     

v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaním stanovísk                       

a rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k objektom a umožní mu vykonávať 

práce v pracovných dňoch.  

7. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť 

záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne 

dopady predmetnej činnosti na okolie.  

8. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu rámcovej dohody postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto rámcovej 

dohody. 

 

 

Článok V. 

Odovzdanie prác a chyby prác 

 

1. Práce budú považované za riadne ukončené po skončení všetkých prác dohodnutých v objednávke.  

2. Po ukončení prác vyzve zhotoviteľ objednávateľa k ich prevzatiu. Odovzdanie a prevzatie sa 

vykoná protokolom o odovzdaní a prevzatí prác.  

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác v zmysle tejto rámcovej dohody.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi 

má. Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

 

 

Článok VI. 

Záručné podmienky 

 

1. Záručná doba vzťahujúca sa na vykonané stavebné práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto dohody.  

2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať                 

a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom technicky možnom 

termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej 

zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa, na adresu uvedenú v tejto 

dohode.  

3. Zmluvné strany sú povinné každú reklamáciu vád predmetu rámcovej dohody urýchlene 

prerokovať a dohodnúť opatrenia na ich odstránenie. Ak nebolo dohodnuté inak, platí 15 dňová 

lehota na odstránenie vád, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie.  

4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zodpovednosti za vady diela sa riadia 

ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok VII. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Pre práva a záväzky tejto rámcovej dohody platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 

pokiaľ nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak.  

2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto rámcovej dohody je možné iba formou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán.  

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení.  

4. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie rámcovej dohody a dodávateľ 1 vyhotovenie. Táto 

rámcová dohoda obsahuje prílohu č. 1 – Ocenený výkaz výmer. 

5. 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. 

 

 

 

 

Korňa, 28.03.2022                       Turzovka, 28.03.2022 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

             

 



Príloha č. 1 

Špecifikácia stavebných prác – cenová tabuľka 

 
P. 

č. 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstv

o celkom 
Jednot. 

cena 

Cena 

celkom 
1 2 3 4 5 6 7 

          HSV              Práce a dodávky HSV                                                                                                   21 846,72 € 

                                 Zemné práce                                                                                                                  13 435,06 € 

 
113107132 

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 91,000 20,58 € 1 872,78 € 

 
113107143 

Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2,  

hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t m2 146,000 5,78 € 843,88 € 

 

113151114 

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 

frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, 

hr. 50 mm, -0,12700t m2 26,000 7,15 € 185,90 € 

 
113206111 

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t m2 150,000 1,32 € 198,00 € 

 

113307123 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -

0,40000t m2 126,000 9,80 € 1 234,80 € 

 
121101111 

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady,  

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 33,900 0,92 € 31,19 € 

 122301401 Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3 m3 64,000 2,87 € 183,68 € 

 
122302201 

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty,  

v hornine 4 do 100 m3 m3 45,000 8,58 € 386,10 € 

 
122302209 

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty, 

príplatok za lepivosť horniny 4 m3 13,500 0,87 € 11,75 € 

 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 35,000 12,47 € 436,45 € 

 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 80,000 3,16 € 252,80 € 

 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 125,000 0,61 € 76,25 € 

 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 754,000 0,29 € 218,66 € 

 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 m3 40,000 12,47 € 498,80 € 

 

132201109 

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i 

nezapažených s urovnaním dna, príplatok k cene za 

lepivosť horniny 3 m3 40,000 3,52 € 140,80 € 

 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 45,000 3,16 € 142,20 € 

 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 3,000 7,46 € 22,38 € 

 
120001101 

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 

blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín m3 225,000 7,15 € 1 608,75 € 

 132301202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 m3 327,923 11,84 € 3 882,61 € 

 

132301209 

Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za 

lepivosť horniny 4 m3 327,923 1,20 € 393,51 € 

 
162501102 

Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej 

ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m m3 151,638 2,70 € 409,42 € 

 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 151,638 0,55 € 83,40 € 

 
174101002 

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 176,344 1,82 € 320,95 € 
  Rúrové vedenie     1 048,76 € 

 
899431111 

Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200mm zvýšením krycieho hrnca ks 5,000 23,33 € 116,65 € 

 
871313121 

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 m 6,000 0,46 € 2,76 € 

 
871383121 

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr 

- PVC-U DN 300 mm m 169,700 1,13 € 191,76 € 

 
877313123 

Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 ks 6,000 1,12 € 6,72 € 

 
877375121 

Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z 

kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300 ks 6,000 8,35 € 50,10 € 

 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 6,000 0,79 € 4,74 € 



 

 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 m 169,700 1,27 € 215,52 € 

 
894431167 

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN 

šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl.2400 do 2800mm ks 5,000 23,87 € 119,35 € 

 
895941111 

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 ks 6,000 30,31 € 181,86 € 

 
899103111 

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 100 do 150 kg ks 5,000 13,26 € 66,30 € 

 
899203111 

Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg ks 6,000 15,50 € 93,00 € 

  Ostatné konštrukcie a práce-búranie    3 251,90 € 

 
966006132 

Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t ks 5,000 8,23 € 41,15 € 

 
979084216 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 144,868 14,53 € 2 104,93 € 

 
961043111 

Búranie základov z betónu prostého alebo 

preloženého kameňom, -2,20000t m3 10,000 41,83 € 418,30 € 

 
966067112 

Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného 

pletiva alebo z plechu, -0,01000t m 60,000 2,76 € 165,60 € 

 
979084216 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 24,600 14,53 € 357,44 € 

 
979084216 

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km t 11,320 14,53 € 164,48 € 

  Presun hmôt HSV    4 111,00 € 

 
998152121 

Presun hmôt pre obj. 8152, 8153,8159,zvislá nosná 

konštr. monolitická betónová, výška do 3 m t 100,000 3,34 € 334,00 € 

 
998276101 

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope t 269,593 14,01 € 3 777,00 € 

 PSV Práce a dodávky PSV        150,35 € 
  Konštrukcie doplnkové kovové    150,35 € 

 
767920860 

Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 

jednotlivo nad 10 do 20 m2,  -0,40000t ks 5,000 30,07 € 150,35 € 

  Celkom         21 997,07 € 

 

 

 

 


