
 

                   C. Rámcová dohoda o poskytnutí prác a služieb   

                                          /ďalej zmluva/ 

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  

                                     neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

                                                                             Čl. I.  

Zmluvné strany 

  

  Objednávateľ:  Stredná odborná škola obchodu a služieb    

                            T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany                                      

                             Zastúpená:  Mgr. Milanom  Naňom, riaditeľom  

                            IČO:893480                                                                                                                                                 

                            DIČ:  2020419665     

                            IčDPH :  SK2020419665  / pri fa pod.činnosti/                                                                                              

                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica                                                                           

                            Číslo účtu:  7000308066/8180, 7000308402/8180                                                                                     

                                                                                                                      ďalej len „objednávateľ“ 

a 

  Poskytovateľ:     Jaroslav Katrák                                

                               J.Jesenského 2321                            

                               Zapísaný v Živnostenskom registri č. 406 - 1427 

    Zastúpený:  Jaroslav Katrák  

    IČO: 33 674 264 

    DIČ:  1032156213                           IčDPH SK1032156213 

   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , Topoľčany 

   Číslo účtu: 0038568355/0900 

   IBAN :  SK33 0900 0000 0000 3856 8355 

                                                                                                     ďalej len „poskytovateľ“ 

 

 

 



Čl. II.  

Preambula 

  Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil  verejné obstarávanie podľa 

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

v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal  poskytovateľ.                                        

                                      Čl. III. 

                             Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy sú služby; 

1.  Opravárenské a údržbárske práce a služby, rozvoz stravy pre  SOŠ o a s, Topoľčany 

Využitím vlastných vedomostí, oprávnení k výkonu činnosti, osobnej zručnosti a v prípade nutnosti 

zorganizovania využitia práce odborných činnosti, zabezpečiť opravárenské a údržbárske práce 

v priestoroch budovy školy na ul. T.Vansovej č.2, Topoľčany a školského internátu na ul. Mudroňa 

2, Topoľčany. 

 Základne povinnosti: 

       1.1.  Každý pracovný deň o 8,00 hod. prevziať na vrátnici SOŠ o a s, Mudroňa 2 a T.Vansovej 2 

hlásenia  o poruchách  a požiadavkách na požadované opravy. 

2.1.Každodenne alebo prostredníctvom zastupujúcej osoby do 30 minút od vyskytnutia problému 

prevziať informáciu o poruchách vykurovacieho systému, elektrickej siete a dalších poruchách, 

smerujúcich ku spôsobeniu škody a vyradením prevádzky školy a školského internátu. 

3.1. .Pokiaľ nebude mať osobnú zručnosť alebo oprávnenie k výkonu údržbárskej  činnosti alebo 

na odstránenie poruchy -  požaduje sa vo vlastnom mene riadenie a   koordináciu činnosti osôb 

vykonávajúcich údržbu v súlade s požiadavkou objednávateľa. 

4.1.   Viesť   evidenciu o údržbe a komunikovať  so zástupcom objednávateľa.  

 

5.1.Organizovať a plánovať  odborné  prehliadky  a skúšky  na spravovaných zariadeniach 

a tvorbu plánov údržby . 

6.1. V prípade potreby dodržať pracovnú pohotovosť mimo pracoviska  

2. Rozvoz stravy 

2.1.  Vlastniť platný vodičský preukaz /B/  

2.2.   Vozidlo zodpovedajúce podmienkam určeným na prevoz stravy . 

                                                              Čl.IV.   

                                                     Dodacie podmienky 

Pri plnení tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všeobecné  záväzné  platné predpisy a 

technické normy určené pre jednotlivé odborné postupy dané konkrétnymi právnymi normami.  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ  bude poskytovať služby uvedené v predmetu tejto 

zmluvy  v kvalite, množstve a obsahu podľa požiadaviek  objednávateľa a bude sa riadiť 

požiadavkami a  pokynmi  objednávateľa.  

 



2. Miestom poskytnutia služby je :  

• budova starej a novej budovy školy na ul. T.Vansovej 2, Topoľčany   

• budova školského internátu a hospodárskej budovy na ul. P.Mudroňa 2, Topoľčany 

          

          3.    Spolu s predmetom dodania budú objednávateľovi odovzdané nasledovné doklady : 

                   - daňový doklad – faktúra za poskytnuté služby, s rozpísaním :   

                            * cena za prácu              * cena za použitý materiál     

        4.   Predmet zmluvy sa bude zhotovovať na základe požiadavky  vystavenej  objednávateľom. 

        5.   Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok.  

                                                        Čl. V. 

                                               Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytovanie služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia predmetu  zmluvy 

bez DPH a vrátane DPH v slovenskej mene po položkách je uvedená v tabuľke, ktorá tvorí 

prílohu tejto zmluvy.  

2. Cena je uvedená ako maximálna a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava, 

práca, materiál, režijné náklady, DPH,  resp. iné). Dohodnutá  cena je stanovená  v čase podpisu 

tejto zmluvy.  

3. Cenová špecifikácia predmetu  zmluvy bez DPH a vrátane DPH v slovenskej mene po 

položkách je uvedená v tabuľke , pričom špecifikácia poskytnutých služieb tvorí prílohu tejto 

zmluvy:  

 

P.č.         popis MJ Cena 

b.DPH 

DPH 

20 % 

Cena celkom     

s DPH 

1. Práce kúrenárskeho charakteru 

podľa bodu 1 opisného formuláru 

 

hod. 

 

7,50  € 

 

1,50 € 

 

 9,00  € 

2. Oprava a údržba prevádzkových zariadení 

v kuchyni podľa bodu 2 opisného 

formuláru 

 

hod. 

 

7,50  € 

 

1,50 € 

 

 9,00  € 

3. Oprava a údržba kanalizácie podľa 

bodu 3 opisného formuláru 

 

hod. 

 

7,50  € 

 

1,50  € 

 

 9,00  € 

4. Drobné opravy inventáru podľa 

bodu 4 opisného formuláru 

 

hod. 

 

7,50  € 

 

1,50  € 

 

 9,00  € 

5. Výmena žiaroviek a oprava a údržba 

priestorov podľa bodu 5 a 7 opisného 

formuláru 

 

hod. 

 

7,50  € 

 

1,50  € 

 

  9,00  € 

6. Maľovanie miestnosti a ich vyspravenie 

podľa bodu 6 opisného formuláru 

 

m2/hod 

 

1,92/1,80 

 

0,38/0,36 € 

 

2,30/2,16  € 

7. Rozvoz stravy  bodu 8 opisného formuláru 

• Práca v hod. 

• Opotrebovanie vozidla 

 

hod. 

km     

 

  1,80  € 

 0,175  €  

 

  0,36 € 

  0,038 

 

 2,16   v€ 

 0,213 €  

 

4. Cena  je splatná na základe faktúr poskytovateľa, ktoré budú objednávateľovi odovzdané 

súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu 

a špecifikáciu ceny.  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa 

na účet poskytovateľa. 



                                                                                           

                                                                       Čl.  VI. 

                                                        Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cenu za dohodnuté služby  je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade: 

              a/     zmeny colných a daňových predpisov, DPH, alebo 

              b/     preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 

              c/     iných okolností priamo ovplyvňujúcich stanovenie kúpnej ceny (t.j. dôvod zmeny kúpnej                           

ceny musí byť preukázateľný). 

.                                                                    Čl.   VII. 

                                                    Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

      Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy  z dôvodu nedodržania 

podmienok poskytnutia služby vyšpecifikovaných touto zmluvou a to až do tej doby, kedy poskytovateľ 

ponúkne riadne plnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

                                                              Čl.VIII. 

                                             Zmluvné pokuty 
1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je poskytovateľ oprávnený objednávateľovi 

      fakturovať úrok z omeškania vo výške 0.02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Za  

       deň  úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

 

2. Ak poskytovateľ  nedodrží termín plnenia,  dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny predmetu zmluvy.       

                                                                             

3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 

výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať   samostatne. 

                                                                                                                                               

                                                                       Čl.  IX. 

                                                  Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný : 

                   a/ dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu,  množstve,  

dohodnutom termíne  a v bezchybnom stave 

b/ pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, kvalitne 

a v súlade s oprávnenými záujmami a potrebami objednávateľa. 

 

 c/ odovzdať predmet zmluvy spracovaný tak, aby mohol byť objednávateľom použitý   

k účelu, pre ktorý sa zhotovuje.  

                     

3. Objednávateľ je povinný : 

a/  v rámci svojich kompetencií poskytnúť poskytovateľovi pomoc pri získavaní potrebných 

 podkladov a konzultácie pre spracovanie výsledného  dokumentu. Ďalšie spolupôsobenie bude 

predmetom dohôd na pracovných stretnutiach. 



             b/  V prípade, že predmet zmluvy dodaný poskytovateľom nezodpovedá rozsahu, množstvu 

a stavu charakterizovanému touto zmluvou, objednávateľ má právo jednostranne vypovedať zmluvu. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom budúceho mesiaca po doručení 

písomnej výpovedi.        

                                                                         Čl. X. 

                                  Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci 
1. Vlastnícke právo k  predmetu zmluvy uvedeného v článku III. prechádza na objednávateľa dňom 

zaplatenia  ceny na bankový účet poskytovateľa  uvedeného vo faktúre. 

2. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza  na objednávateľa okamihom dodania predmetu  

      zmluvy. 

                                                                        Čl.XI. 

                                           Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka , i keď ide o vzťah subjektov, ktorý nespadá pod vzťahy 

uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 

 

2. Zmluva je  vyhotovená v dvoch  exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží  objednávateľ a posky- 

tovateľ  jedno vyhotovenie. 

3. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

 

4.  Zmluva  sa uzatvára sa na  obdobie 36 mesiacov , resp. do vyčerpania finančného limitu podľa § 117 

      zákona č. 343/2015 Z.z. ,  s platnosťou od 1.8.2022.                                                                                   

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 

2. Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sa  so  zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, že táto  

zmluva nebola podpísaná za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená ,  na  znak   čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Topoľčanoch, dňa  29.7.2022 

 

 

         Podpísaná                                                                                             podpísaná 

 

   –––––––––––––––––––––––-                                                            ––––––––––––––––––––––– 

            Mgr. Milan  Naňo                                                                   Jaroslav Katrák          

                 Riaditeľ SOŠ o a s 

 



                             Špecifikácia  predmetu zákazky  

                                     /  charakter práce / 
 

      Miesto určenia : *     Nová a stará budova školy na ul. T.Vansovej 2, Topoľčany 

•  Školský internát na ul. Mudroňa 2, Topoľčany 

 

1. Práce kúrenárskeho charakteru  

výmena poškodených ventilov, vypustenie systému ústredného kúrenia a jeho spätné 

napustenie, oprava čerpadiel, oprava radiátorových ventilov, výmena hlavných uzá-

verov na teplú a studenú vodu , odstraňovanie  závad  na  plynových  zariadeniach 

vrátane rozvodov  

 

            

2. Oprava a údržba prevádzkových zariadení v kuchyni 

Oprava tepelných vozíkov,  oprava nárezových strojov , oprava umývačky riadu, 

prúdového chrániča, vyčistenie konvektomatu,  premastenie nárezových strojov,   

vyčistenie chladiacich kompresorov 

 

     

3. Oprava a údržba kanalizácie 

Odstraňovanie závad vodoinštalácie, sanity  a odtokov , vrátane kanalizácie, oprava 

poškodených odpadov a vodovodných armatúr, prečistenie kanalizačných odpadov. 

 

                                                                         

4. Drobné opravy inventáru  

Odstraňovanie drobných závad v časti ubytovanie na školskom internáte – práce 

stolárske, sklenárske a pod.,  výmena vypínačov , zásuviek, oprava nábytku a jeho 

prenášanie  v priestoroch školského internátu.  

             Odstraňovanie drobných  závad v triedach určených na výučbu žiakov. 

  

5. Výmena žiaroviek, žiariviek, neónových trubíc a bodových žiaroviek  

Jedná sa o operatívne odstraňovanie porúch na svietiacich zariadeniach v priestoroch  

určených na ubytovanie osôb , ako aj v školskej  kuchyni a jedálni , vestibule školského 

internátu , ako i triedach školy a spoločných priestoroch starej a novej budovy školy.  

 

            

    6 .    Maľovanie miestnosti a ich vyspravenie 

            Jedná sa o opravu poškodených stien v priestoroch určených na vyučovanie žiakov ,  

            ako i vestibulu budovy ŠI, kuchyne a jedálne ŠI a ubytovanie osôb v rámci hlavnej  

            a podnikateľskej činnosti.   

             

7.    Oprava a údržba priestorov 

Jedná sa o operatívne odstránenie nedostatkov , ktoré sa vyskytnú pri vstupe do 

budovy do ŠI,/ schody, vestibul/ a školy  ako aj priľahlých priestorov, určených na 

parkovanie, pred vchodom do budovy ŠI a školy. 

 

           

8.  rozvoz stravy vlastným motorovým vozidlom  

 

jedná sa o rozvoz strany vlastným vozidlom urečeným na rozvoz stravy pre: 



 *   PENZION – zariadenie soc.služieb ul. Čsl .armády 1870, Topoľčany   

                *  každodenne, to znamená 7 x do týždňa, 3 x denne  

/naloženie a  vyloženie teplého jedla a nápojov pre cca 112 stravníkov denne/  

 

 *    Autoservis JAKUB, s.r.o., Stummerova ul., Topoľčany 

• rozvoz obedov 5 x do týždňa v pracovných dňoch 

 

  *   KOMFORT - zariadenie soc.služieb ul. Podjavorinskej, Topoľčany   

                *  každodenne, to znamená 7 x do týždňa, 3 x denne  

/naloženie a  vyloženie teplého jedla a nápojov pre cca 50 stravníkov denne/  

 

 *  Stredná odborná škola drevárska, Pílska ul. , Topoľčany   

                *  rozvoz obedov 5 x do týždňa v pracovných dňoch pre žiakov a   

                    zamestnancov školy  

 

            

          -   Opotrebovanie vozidla podľa zákona 

          –   cena  1 km/1 hod. 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


