
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO  
 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ:     Obec  Kostoľany nad Hornádom  
Adresa:                     Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom  
Zastúpený:                Mgr. Anton Medvec – starosta obce  
IČO:                          35550091 
DIČ:                          2021699295 
 
(ďalej označený ako „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ:   Ladislav Gábor 
Adresa:                        Kecerovské Pekľany 297,044 47 Kecerovce 
Zastúpený:                   Ladislav Gábor  
IČO:                              47177691  
DIČ:                             1086105977 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN:   SK65 1100 0000 0029 4609 2937 
 
(ďalej označený ako „zhotoviteľ“) 
 

Čl. II. 
PREDMET A ROZSAH PLNENIA ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zabezpečí dodávku prác v zmysle cenovej ponuky zo 
dňa 28. 3. 2022 v rozsahu: 
 
 
 množstvo v m2 jedn. cena /m2 spolu v €  
Omietky hrubé 385  12  4 620  
Omietky štukové 515  6 3 090 
Zapracovanie mriežky, lepidlo 130 6 780 
SPOLU   8 490  
 
 
2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v obvyklej kvalite, v dohodnutom rozsahu a  termíne. 
3.  Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodané dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 
4.  Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť v súlade s riadnym technologickým postupom. 
5.  Zhotoviteľ je pri vykonaní diela viazaný pokynmi objednávateľa. 
 

Čl.III. 
ČAS PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dojednané dielo nasledovne: 
a) Termín ukončenia diela: do 30. 08. 2022. 

 
Čl. IV. 

CENA DIELA 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená na: 
 Cena bez DPH:  8 490 EUR 

                   Slovom: osemtisíc osemtisíc štyristodeväťdesiat eur. 
2. Cena uvedená v bode 1 tohto článku je záväzná pre obe zmluvné strany, no môže sa zmeniť 



v závislosti od skutočne odvedených prác. Výsledná suma zákazky sa môže zmeniť na základe súpisu 
skutočne vyhotovených prác.  
3. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
 

Čl.V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA 

 
1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 
formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní a 
prevzatí predmetu zákazky, resp. jednotlivých celkov. Lehota splatnosti – 15 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 
 

 Čl. VI. 
PREVZATIE DIELA A ZÁRUČNÁ DOBA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa v obvyklej a dohodnutej kvalite. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané dielo v rozsahu vymedzenom v predmete zmluvy do 3 
dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení celého diela. 
3. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa termínu ukončenia diela. 
 
 

Čl. VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluva je platná dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
3. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Zb.  
o slobodnom prístupe k informáciám na webovom sídle objednávateľa, dňom zverejnenia sa stáva 
účinná.  
 

 
V Kostoľanoch nad Hornádom  9. 5. 2022 
 
 
 
 
 
Objednávateľ                                                             Zhotoviteľ 
 
 
 
…...............................................................                 …...................................................................... 
Obec Kostoľany nad Hornádom     Ladislav Gábor   


