
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 26/2019 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 s primeraným použitým ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

m e d z i : 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

  

Dodávateľ ERM-STAV s.r.o. 

Hviezdoslavova 266/102 

976 67 Závadka nad Hronom 

Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č.: 35523/S,  
Oddiel: sro 

IČO 52077748 

DIČ 2120884128 

Bankové spojenie  

IBAN  

Štatutárny zástupca Mário Eremiáš 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

     a 

 

Objednávateľ Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 

974 01 Banská Bystrica 

IČO 00183075 

DIČ 2020459221 

IČ DPH Nie sme platitelia DPH 

Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

Štatutárny zástupca PhDr. Ivan Šabo 
 

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“)  

 

 
Článok II. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach poskytovania výkopových prác, pomocných 
prác a úprav terénu v ihriskách a ďalších objektoch objednávateľa. 



2. Objednávateľ pri výbere dodávateľa vyššie uvedených stavebných prác a služieb použil postup 
verejného obstarávania – Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou 
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ. 

2.2. Názov zákazky: „Výkopové práce, pomocné práce a úprava terénu v ihriskách a ďalších 
objektoch verejného obstarávateľa“. 

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že spĺňajú všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto 
zmluve a sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

 

Článok III.  
Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre 
objednávateľa výkopové práce, pomocné práce a úpravy terénu v ihriskách a ďalších objektoch 
podľa aktuálnej potreby na základe čiastkových objednávok, ktorú objednávateľ zašle e-mailom 
alebo dohodne telefonicky. Kontaktná osoba pre vytváranie harmonogramu prác a pre zadávanie 
objednávok: Roman Krahulec 0910 906 718, Ing. Ganka Šušlíková 0918 804 403. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutým spôsobom cenu poskytnutých prác.  

3. Objednávateľ špecifikoval zoznam objektov (Príloha č. 1), na ktorých sa budú počas trvania 
zmluvy vykonávať výkopové práce, pomocné práce a úpravy terénov a dodávateľ vypracoval 
cenovú ponuku, ktorá bola súčasťou výberového konania.  

 

Článok IV.  
Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvná cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle zákona NR SR  
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

2. Právo na zaplatenie zmluvnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 
záväzku v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním kupujúcemu. 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia kupujúcemu, pričom bude vystavená do 15 dní po 
prevzatí tovaru alebo služby. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu faktúru formou listu na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo ju doručí osobne. 

4. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené 
nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 7 pracovných dní od jej doručenia 
zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom prípade 
začína nová lehota splatnosti, ktorá začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Objednávateľ požaduje vystavovať faktúry zvlášť na hlavnú činnosť (bez uvedenia IČ DPH 
objednávateľa) a na podnikateľskú činnosť (s uvedením IČ DPH objednávateľa). Tieto 
skutočnosti budú uvádzané na jednotlivých objednávkach. 

 
Článok V.  

Doba trvania a zánik zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 12.04.2019 do 31.10.2019 alebo do vyčerpania 
finančného limitu 40 000,00 Eur s DPH vrátane plnení zrealizovaných medzi kupujúcim 
a predávajúcim v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

 

 

 

 



Článok VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Žiadna zo zmluvných strán nebude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy pre neplnenie záväzkov 
druhej strany bez toho, že by dala neplniacej strane aspoň 10-dňovú lehotu na nápravu. 

2. Zmluvu možno predčasne ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od 1. dňa 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Vypovedanie zmluvy, resp. odstúpenie od nej musí byť zaslané doporučene. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne uhradiť všetky dlžné čiastky vzniknuté v súvislosti 
s plnením zmluvy, a to ku dňu vyhlásenia konkurzu, alebo vstupu do likvidácie. 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy prestanú byť platné, neznamená to, že celá zmluva stráca 
platnosť. V takom prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu formulácie a znenie čo najviac 
podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol zachovaný účel a cieľ zmluvy, pri 
rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany. 

2. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, vrátane 
prípadných sporov riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa. 
Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

4. Táto zmluva bude vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 
objednávateľ a jedno jej vyhotovenie dostane dodávateľ. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné 
uskutočniť so súhlasom obidvoch strán výlučne písomne, formou dodatku k tejto zmluve. 

5. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 
15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná 
strana, ktorá ho podala. 

6. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

V Banskej Bystrici, dňa 12.04.2019 

 

Za dodávateľa:      Za objednávateľa:  
    

 

 

 

__________________________    ____________________________ 

ERM-STAV s.r.o.               PhDr. Ivan Šabo 
             konateľ                riaditeľ 

       Mário Eremiáš     Záhradnícke a rekreačné služby  

  



 

Príloha č. 1: Objekty obstarávateľa 

 

 

Detské ihriská 

  

1. Mládežnícka  

2. Tulská 51 

3. Jilemnického pri MŠ 

4. Pieninská 22 

5. Severná 

6. Mestský park 

7. Gerlachovská 

8. Bakossova 31 

9. Mičinská 

10. Jegorovova 

11. Moskovská 

12. Družby 

13. Švermova  

14. Radvanská  

15. Poľná 

16. Tulská 

17. Sadová 

18. Rakytovce 

19. Javorová 

  

 

Materské školy 

  

1. Na Lúčkach 

2. Nová 

3. Sásovská cesta 

4. Magurská 

5. Na Starej tehelni 

6. Jilemnického 

7. Radvanská 26.28 

8. Kremnička 

9. Strážovská  

10. 29 Augusta 

11. Šalgotarianská 

12. Prof. Sáru 

13. Družby 

14. Horná 22 

15. Senická cesta 

16. Cesta k nemocnici  

17. Odbojárov 9 

  

 

 

 

 

Činnosti, ktoré sa budú počas trvania zmluvy priebežne vykonávať podľa potreby 
objednávateľa: 

- kopanie základov,  

- betónovanie,  

- kladenie gumenej dlažby pod herné prvky na ihriskách,  

- pravidelná výmena štrku a piesku v pieskoviskách, 

- ďalšie pomocné práce podľa potreby. 

 

 

 


