
Rámcová zmluva o dielo  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

Sídlo:  Ipeľská 1, 040 11 Košice 

Konajúci:  MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik-zastupujúci 

IČO: 00 606 723 

DIČ:                        2020928052 

IČ DPH: SK 2020928052 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6481800000007000134588  

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX      

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Nyulásziová, 055/7860126, 0904848542 

 (ďalej len „Objednávateľ“)   

a 

Zhotoviteľ:                          Ján Kanócz 

Bytom:                                  L. Novomestského č.1, 040 01 Košice 

Prevádzka:                           Furčianska č.60, 040 14 Košice 

Podnikajúci pod obchodným menom:  Ján Kanócz Autoservis CZ 

IČO:                                       17239257 

IČ DPH:                                 SK  1020626442 

Číslo účtu:                             0442582001/5600 Dexia banka 

 

Predmetom zmluvy je: 

1. Opravy autoklampiarskych, lakovníckych, čalúnickych a ostatných súvisiacich 
prác na motorových vozidlách a mechanizmoch. 

2. Oprav motorových vozidiel po haváriách na základe postupov určených 
príslušnou poisťovňou. 

3. Opravy auto-elektro príslušenstva, výzbroje a výstroje motorových vozidiel. 

Cena a spôsob určenia ceny: 



Ceny za príslušnú normohodinu lakovnícke, autoklampiarske, elektro opravy 
a opravy ostatného príslušenstva pre služobné motorové vozidlá RÚVZ: 

-hodinová sadzba  18,50 EUR 

-prehliadka po 30 tis. km   140,00 EUR 

-mechanické práce    18,50 EUR 

- klampiarske práce   18,50 EUR 

- čalunícke práce 18,50 EUR 

- lakovnícke práce  18,50 EUR 

Dodacie podmienky a spolupôsobenie obstarávateľa: 

Uvedené činnosti vykoná zhotoviteľ na základe objednávky a kalkulačných listov 
z príslušnej poisťovne v prípade poistnej udalosti. 

Termín pristavenia vozidla na opravu a termín ukončenia opravy bude dohodnutý 
telefonicky. Pri väčších opravách písomne v preberacom protokole s termínom 
ukončenia do 30 dní po prevzatí vozidla do opravy. 

 

Povinnosti zhotoviteľa. 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať objednané služby kvalitne a v rozsahu, ako 
je uvedené na písomnej objednávke od objednávateľa. 

2. Opravárenské služby vykonávať podľa platných časových noriem 
stanovených importérom vozidla. 

3. Služby vykonávať v termínoch určených v zákazkových listoch, ktoré 
vyhotoví zhotoviteľ pri preberaní zákazky do opravy na základe písomnej 
objednávky objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné poruchy v lehote do 24 hodín od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá pri reklamáciách za škody na automobilovej 
technike, kde bude zjavné preukázané zavinenie inou osobou, neodbornou 
prevádzkou , resp. iným zásahom alebo zavinením objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody z titulu vyššej moci. 
7. Na požiadanie objednávateľa odovzdá objednávateľovi poškodené náhradné 

diely. 
8. Zhotoviteľ ako súčasť faktúry v prílohe priloží kalkulačný list opravy aj 

s výdavkami použitého materiálu pri oprave vozidla. 
9. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi kontrolu vykonávaných prác na vozidle 

v jeho autoopravárenských strediskách za doprovodu zodpovedného 
pracovníka zo strany zhotoviteľa. 

 



Povinnosti objednávateľa. 
 

1. Objednávateľ je povinný do 24 hodín po výzve zhotoviteľa prevziať z opravy 
motorové vozidlo. 

2. Objednávateľ fyzicky skontroluje spôsob vykonanej opravy a písomne 
prevezme opravované vozidlo z opravy. 

3. Za objednávateľa objednávanie opráv , preberanie opráv, odsúhlasovanie 
faktúr, šetrenie reklamácií bude zabezpečovať vedúca prevádzkového 
oddelenia , alebo v neprítomnosti zástupca. 

Záruky. 

Na predmet obstarávania bude poskytnutá záruka 12 mesiacov, na náhradné diely 
a príslušenstvo 24 mesiacov. 

Fakturačné a platobné podmienky. 

1. Spôsob úhrady za vykonanú opravu bude prevodným príkazom v prospech 
zhotoviteľa s dobou splatnosti 14 dní po vykonaní opravy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že penále za nedodržanie potvrdených 
termínov plnenia služieb bude 0,05 % z fakturovanej sumy opravy za 
omeškaný deň. 

Ostatné zmluvné podmienky. 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a zverejnenia v CRZ. 
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zmluvnú 

stranu. 
4. Zmeny a doplnenia tejto Rámcovej zmluvy je možné vykonať len písomnou 

formou. 
5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016 . Zmluvný vzťah je možné 

ukončiť obojstranne písomnou formou a to dohodou s 1 mesačnou 
výpovednou lehotou. 

V Košiciach     

Zhotoviteľ:                                                                 Objednávateľ: 

 

 

--------------------------------                                           ----------------------------------------- 

  Ján Kanócz                                                                   MUDr. Margita Kaplanová 

    majiteľ                                                                      regionálny hygienik - zastupujúci 

 


