
Rámcová zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

„Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách“
(ďalej len „zmluva“)

Článok I. 
Zmluvné sírany

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
00305022 
2020662226
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotovitel’:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu: 
e-mail:

Emef green, s.r.o.
Trnovecká 2545/10, 927 05 Šaľa 
Michal Fülöp, konateľ 
50 850 849 
2120506432
Československá obchodná banka 
SK44 7500 0000 0040 2456 8248 
0902 066 486 
info@emefgreen.sk

(ďalej len „zhotovitel5“)
(objednávateľa zhotovitel5 ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a jednotlivo len „zmluvná strana“)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je „Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách“ v meste Pezinok 
■ v zmysle bodu 5. výzvy na predloženie ponuky zo dňa 03.10.2022 a v zmysle ocenených

položiek uvedených v prílohe výzvy.
2. Zhotovitel5 sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa práce na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo, na základe jeho čiastkových požiadaviek a v rozsahu uvedenom v článku III. 
tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za riadne vykonanie práce 
podľa tejto zmluvy.

3. Čiastkové požiadavky budú zhotoviteľovi oznamované formou e-mailových objednávok.
4. Zhotovitel5 vyhotoví každé dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s:

a. príslušnými záväznými normami a predpismi platnými v SR
b. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších zmien a doplnkov a v znení súvisiacich predpisov
c. ustanoveniami tejto zmluvy
d. dohodnutým časovým plánom prác
e. súťažnými podkladmi a
f. požiadavkami objednávateľa.

mailto:info@emefgreen.sk


Článok III.
Rozsah a spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotovitel’ bude pre objednávateľa vykonávať opravy lokálnych výtlkov na miestnych 
komunikáciách - cestách a parkoviskách (pre k. ú. Pezinok a k.ú. Grinava). Činnosti súvisiace s 
predmetom tejto zmluvy bude zhotovitel’ na základe jednotlivých požiadaviek objednávateľa 
realizovať podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v počas doby platnosti zmluvy (v 
pracovných dňoch, dňoch osobného voľna ako i sviatočných dňoch) za účelom zaistenia 
plynulej a bezpečnej cestnej premávky. Každá čiastková požiadavka (emailová objednávka) 
objednávateľa bude zrealizovaná v rámci ucelenej etapy prác.

2. Zhotovitel’ si k realizácii prác musí zabezpečiť a osadiť dočasné dopravné značenie, prípadne 
svetelnú signalizáciu.

3. Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z vyčistenia a vyfúkania výtlku 
tlakom vzduchu, následne vyplnenie výtlku kationaktívnou asfaltovou emulziou a zasypanie 
miesta kamenivom. Princíp vysprávky spočíva v nanášaní kameniva obaľovaného asfaltovou 
emulziou na opravované miesta tzv. tryskovou metódou.

4. Oprava jednotlivých výtlkov bude realizovaná pri priemernej teplote ovzdušia nad +15 °C, 
resp. podľa technologických predpisov.

5. Zhotovitel’ zabezpečí fotodokumentáciu realizácie opráv výtlkov pred začatím prác a z priebehu 
prác s uvedením ich rozmerov.

Článok IV.
Čas plnenia

1. Táto zmluva na dodávku prác uvedených v čl. II a III. tejto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú, 
do 30.06.2023, alebo do vyčerpania sumy 50.000,00 € s DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr.

2. Zmluva môže byť skončená v skoršom termíne za podmienok stanovených v článku X. tejto 
zmluvy.

Článok V.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

1. Objem prác bude stanovený objednávateľom podľa potreby a jeho finančných možností, 
maximálne vo výške vyčlenenej na predmet tejto zmluvy v rozpočte objednávateľa na 
príslušný kalendárny rok.

2. V zmysle platnej cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou 
na predmet obstarávania „Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách“, vyhláseného 
objednávateľom, sú dohodnuté jednotkové ceny nasledovne:

Jednotková cena v 20% Jednotková cena v €/m2 s

•
€/m2 bez DPH

DPH DPH

Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách 

použitím tryskovej metódy 

(podľa obsahu výzvy)
29,90 5,98 35,88

Množstvo v merných jednotkách [m2] 1 393,53 m2

Cena spolu

(cena za m2 x počet m2)
41 666,67 € 8 333,33 50 000,00 €

(cena nemôže presiahnuť sumu 41 666,67 eur 
bez DPH/ 50 000,00 eur s DPH)



3. Zhotovitel’ má povinnosť po ukončení každej etapy prác vystaviť súpis vykonaných prác a 
predložiť ho spolu s dodacími listami ozrejmujúcimi množstvo použitého materiálu osobe 
poverenej objednávateľom na ich preverenie a odsúhlasenie bezodkladne po ukončení všetkých 
prác danej etapy. Objednávateľ sa k predloženým podkladom vyjadrí v lehote do 5 pracovných 
dní odo dňa ich predloženia. V prípade zistenia nedostatkov si objednávateľ vyhradzuje právo 
súpis vykonaných prác a dodacie listy neschváliť, a to až do doby odstránenia nedostatkov.

4. Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí čiastkového diela vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť 
faktúru. Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr, po ukončení jednotlivých 
etáp prác vykonaných na základe čiastkovej požiadavky objednávateľa. Podkladom pre 
vypracovanie čiastkovej faktúry budú objednávateľom odsúhlasené dodacie listy a súpis 
vykonaných prác po ukončení ucelenej etapy prác. Suma vyfakturovaná zhotoviteľom 
predstavuje konečnú cenu čiastkového diela a zahŕňa všetky práce a dodávky materiálov, ako 
aj ďalšie náklady súvisiace s čiastkovým dielom (napr. doprava, odvoz a zneškodnenie 
vzniknutého odpadu). Preberací protokol potvrdený zodpovedným zamestnancom 
objednávateľa budú neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry. Lehota splatnosti čiastkových 
faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

5. Ak doručená faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti a/alebo prílohy podľa 
čl. V. bodu 4 zmluvy, vráti objednávateľ takúto faktúru poskytovateľovi na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí a/alebo príloh. Počas tejto doby objednávateľ nebude v omeškaní 
s úhradou ceny. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia riadnej a úplnej faktúry.

6. Cena za každé dielo bude uhradená v plnej výške za podmienok, že zhotovitel’ vykoná každé 
dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch 
a v podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.

7. Objednávateľ má právo zadržať 10 % finančných prostriedkov z hodnoty každého čiastkového 
diela bez DPH za účelom zabezpečenia všetkých peňažných aj nepeňažných nárokov 
objednávateľa z tejto zmluvy, predovšetkým za účelom zabezpečenia odstránenia prípadných 
vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní a započítania pohľadávok objednávateľa 
z titulu dohodnutej zmluvnej pokuty. Takto zadržanú čiastku (prípadne poníženú o sumu 
pohľadávok objednávateľa) objednávateľ uvoľní do 14 dní od preukázateľného (obojstranne 
podpísaný písomný záznam) odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom 
protokole.

8. Nezrealizované práce oproti čiastkovej požiadavke objednávateľa, zhotovitel’ nebude 
fakturovať. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne 
odsúhlasené práce a dodávky materiálov.

9. Objednávateľ je oprávnený akékoľvek peňažné plnenie, zmluvné pokuty, či iné finančné 
plnenie, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré je zhotovitel’ povinný uhradiť 
objednávateľovi, jednostranne započítať voči faktúre zhotoviteľa.

10. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane 
tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom 
neplatnosti takéhoto úkonu.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán 1 2

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti zmluvy bude dbať na to, aby priebeh prác 
zhotoviteľa nebol rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

2. Zhotovitel’je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci dodržiavali predpisy o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pri práci, najmä nepožívali alkoholické nápoje, svojím konaním na pracovisku 
predchádzali škodám na majetku i na zdraví a počas prác používali pracovný odev s reflexnými 
prvkami.



3. Zhotovitel’ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy 
a zodpovedá za správne technické a technologické postupy.

4. Zhotovitel’ upozorní objednávateľa na nutnosť vykonania ďalších prác, ktoré nie sú predmetom 
tejto zmluvy, ale ich nevykonanie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výsledok diela, ktorý je 
predmetom tejto zmluvy.

5. Zhotovitel’ je povinný vykonať práce na miestnych komunikáciách podľa každej čiastkovej 
požiadavky objednávateľa do 7 dní od nahlásenia vzniknutého stavu formou mailovej 
objednávky.

6. Objednávateľ je oprávnený požadovať voči zhotoviteľovi počas realizácie prác zmeny, ktoré sa 
ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom zlepšenia technických 
parametrov úžitkových vlastností každého diela. Zmeny objednávateľ prerokuje so 
zhotoviteľom pri každom uplatnení a zhotovitel’ nie je oprávnený vykonanie zmien odmietnuť, 
pokiaľ mu v tom nebránia preukázateľné objektívne dôvody (napr. vyššia moc).

7. Zhotovitel’je na základe dojednania povinný:
a. zvýšiť alebo znížiť množstvo prác, uvedených v zmluve, resp. čiastkovej požiadavke,
b. nevykonávať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
c. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
d. zmeniť postup vykonávania prác, poprípade akceptovať rozhodnutie objednávateľa pri 

určení priority realizácie.
Tieto zmeny nebudú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany 
zhotoviteľa.

8. Jednotlivé zmeny podľa ods. 7 tohto článku, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, budú 
ocenené sadzbami a cenami uvádzanými v cenovej ponuke, na ktorú je zmluva uzatvorená. Ak 
cenová ponuka tieto sadzby neobsahuje, predloží zhotovitel’ ich návrh na odsúhlasenie 
objednávateľovi. Ak má predmetný návrh vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie.

9. Zhotovitel’ oznámi realizáciu každej etapy prác minimálne 3 pracovné dni vopred dohodnutému 
pracovníkovi - oprávnenej osobe objednávateľa, ktorý bude vykonávať kontrolu.

Článok VIL 

Zmluvná pokuta
1. Zhotovitel’ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade oneskoreného odovzdania 

ktorejkoľvek etapy prác objednávateľovi vo výške 0,5 % z ceny danej etapy prác za každý deň 
omeškania.

2. Ak zhotovitel’ neodstráni vady či nedorobky čiastkového diela v lehote dohodnutej zmluvnými 
stranami, maximálne však v lehote 30 dní, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- 
EUR s DPH za každú reklamovanú vadu či nedorobok. Zároveň má objednávateľ právo aj na 
náhľadu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

3. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou platby za odovzdané práce má 
zhotovitel’ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý 
kalendárny deň omeškania.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba

1. Odovzdanie a prevzatie každého čiastkového diela bude uskutočňované po ukončení ucelenej 
etapy prác. O odovzdaní a prevzatí sa vyhotoví zápis podpísaný oprávnenou osobou 
objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa (ďalej len „preberací protokol“ alebo 
„preberací list“). Preberací protokol bude obsahovať súpis vykonaných prác, 
fotodokumentáciu pred začatím prác a zrealizovaných opráv výtlkov s uvedením ich 
rozmerov, popis zistených vád či nedorobkov, prípadne konštatovanie, že čiastkové dielo bolo 
prevzaté bez vád či nedorobkov. Preberací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry 
a bude jej prílohou.

2. Zhotovitel’ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady



ktoré sa vyskytnú po odovzdaní čiastkového diela, ak ich objednávateľ uplatní v záručnej 
lehote. Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie zistených vád alebo nedorobkov 
čiastkového diela aj kedykoľvek v priebehu vykonávania čiastkového diela.

3. Záručná lehota je u opráv ciest a chodníkov 24 mesiacov. Pre záruku na akosť platia 
ustanovenia § 429-431 Obchodného zákonníka. Ak objednávateľ prevzal čiastkové dielo v 
súlade s ods. 1. tohto článku, plynie záručná lehota od tohto dňa.

4. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci /vis major/, napr. v 
dôsledku živelnej pohromy.

5. Reklamácia musí byť podaná písomne v záručnej lehote a musí obsahovať označenie vady, 
opis ako sa prejavuje a návrh a lehotu vybavenia reklamácie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 
dní. Uplatnený nárok na riešenie reklamácie nemôže objednávateľ svojvoľne meniť bez 
súhlasu zhotoviteľa. Termín odstránenia vád musí byť dohodnutý písomne.

6. Zhotovitel’je povinný písomne oznámiť objednávateľovi odstránenie vady.

Článok IX.
Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa považujú za vyššiu moc prípady, ktoré nie sú závislé od zmluvných 
strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a 
pod.

2. Ak je splnenie tejto zmluvy, resp. čiastkovej požiadavky objednávateľa, nemožné po dobu 2 
mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 
vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy, resp. čiastkovej požiadavky 
objednávateľa, vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná 
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia jeho oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok X.
Zánik zmluvných vzťahov

1. Zmluvný vzťah založený zmluvou zaniká:
a. uplynutím doby, na ktorý je zmluva uzavretá,
b. písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán,
c. odstúpením zo strany objednávateľa; objednávateľ je okrem dôvodu uvedeného v čl. IX. tejto 

zmluvy oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:
- ak zhotovitel’ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy, objednávateľ má právo 

ukončiť zmluvný vzťah dňom nasledujúcim po písomnom doručení oznámenia 
zhotoviteľom, alebo na základe vlastného zistenia, že zhotovitel’ stratil oprávnenie 
vykonávať predmet zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu
predmetu tejto zmluvy, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v jej plnení,

d. objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy taktiež v prípade nepodstatného porušenia zo 
strany zhotoviteľa. V prípade nepodstatného porušenia je objednávateľ oprávnený od zmluvy 
odstúpiť, ak zhotovitel’ neplní riadne povinnosti uložené mu touto zmluvou (napr. 
nedodržiavanie dohodnutých technológií, materiálov, dohodnutých termínov, neodborné 
vykonávanie prác, nedodržanie termínov vykonania prác). Pred odstúpením od zmluvy je 
objednávateľ povinný zhotoviteľa písomne vyzvať na riadne plnenie povinností a poskytnúť 
mu dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej piatich dní odo dňa 

prijatia písomnej výzvy.
2. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. 
Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.



Ciánok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 
Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch zmluvných strám
4. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení zmluvy neplatné, neúčinné alebo 

nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných zmluvných 
dojednaní. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť pre to, aby neplatné, 
neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy bolo nahradené takým ustanovením 
platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický 
účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením zmluvy.

5. Zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia sú pre objednávateľa 
a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení 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 a v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

7. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spísaná podľa ich 
pravej a slobodnej vôle, prejavenej jasne, vážne a zrozumiteľne a že nebola dojednaná v tiesni 
alebo za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Pezinku, dňa...^.'.'.Ú..:.^^~
V Sali, dňa 18.10.2022

Jýtešto-Pezŕflok
Ing. arch. Igor Hianik
primátor

Emef green, s.r.o. 
Michal Fülöp 
konateľ



Verejný obstarávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 90214 Pezinok

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Cenová ponuka

„Oprava lokálnych výtlkov na komunikáciách“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH? ANO1

Jednotková cena v 
€/m2 bez DPH

20%

DPH
Jednotková cena v €/m2 s DPH

Oprava lokálnych výtlkov nä komunikáciách 

použitím tryskovej metódy 

{podľa obsahu výzvy)
29,90 € 5,98 € 35,88 €

Množstvo v merných jednotkách [m2] 1393,53 m2

Cena spolu
(cena za m2 x počet m2)

(cena nemôže presiahnuť sumu 41666,67 eur 
bez DPH/50 000,00 eur s DPH)

41 666,67 € 8 333,33 € 50 000,00 €

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: Emef green, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Trnovecká 2545/10,927 05 Šaľa 

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): Michal Fiilöp, konateľ 

IČO: 50 850 849 

DIČ: 2120506432

Bankové spojenie: Československá obchodná banka 

IBAN: SK44 7500 0000 0040 2456 8248 

Telefónne číslo: 0902 066 486 

E-mailová adresa: info@emefgreen.sk

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé 

a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky 

a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania. r s.r.o.

V Šali, dňa 14.10.2022

Trnovecká
097 05 Sala

c DpH' Michal Fiilŕjp

mailto:info@emefgreen.sk

