
Zmluva o  oprave veci č.  7/2020
uzatvorená podľa § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Meno a Priezvisko: Mgr. Vladimír Račko
Bydlisko:
Číslo účtu:
Banka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Mestská časť Košice-Staré Mesto
zastúpená: Ing. Igor Petrovčik, starosta Mestskej časti Košice-Staré Mesto                          
sídlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice                                                                  
IČO: 00 69 937                                                                                                               
DIČ: 2020762975                                                                                                           
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka                                                                              
číslo účtu (IBAN): SK02 0200 0000 0000 1282 6512

(ďalej len „objednávateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o oprave veci (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenie

Opravou veci sa  na účely  tejto  zmluvy rozumie  oprava  monumentu  (A-pilón)  s  nápisom
„Kancelária prezidenta Slovenskej republiky“, ktorý sa nachádza na verejnom priestranstve -
parcele  registra  E-KN,  parc.č.  2800/2,  evidovanej  na  LV  1384  v  k.ú.  Letná,  na  ul.
Hviezdoslavova v Košiciach Košice (ďalej len „oprava veci“) v rozsahu:

 demontáž písma a štátneho znaku

 výmena osadzovacích čapov

 čistenie písma a štátneho znaku

 povrchová úprava

 opätovná inštalácia a osadenie písma a štátneho znaku

 očistenie povrchu pilóna

 hĺbkové prebrúsenie čelnej plochy pod písmom a štátnym znakom

 oprava zvetraných častí plochy pilóna
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Článok II
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto
zmluvou vykonať pre objednávateľa  opravu veci špecifikovanú v článku I. tejto zmluvy a
objednávateľ  sa  zaväzuje  opravenú  vec  od  zhotoviteľa  prevziať  a  zaplatiť  zhotoviteľovi
dohodnutú cenu  špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

Článok III
Vykonanie opravy a  odovzdanie veci

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa opravu veci na vlastné náklady a na
vlastné nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
Zhotoviteľ  je  povinný  pri  vykonávaní  opravy veci  postupovať  s odbornou  starostlivosťou
a dodržiavať  všetky príslušné  záväzné technické  normy a postupy,  ktoré  sa  na vykonanie
opravy veci vzťahujú.
2. Zhotoviteľ  je  povinný vykonať  opravu veci  osobne.  Zhotoviteľ  nie  je  oprávnený dať
opravu veci vykonať tretej osobe. 
3. Zhotoviteľ  vykoná dohodnutú opravu veci  samostatne  a pri  určení  spôsobu vykonania
opravy nie je viazaný pokynmi objednávateľa.
4. Zhotoviteľ  je  povinný  obstarať  všetok  materiál  potrebný  na  vykonanie  opravy   veci.
Kúpna cena za použitý materiál je zahrnutá v cene za opravu veci.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonať opravu veci najneskôr do 31.05.2020. 
6. Objednávateľ  je  povinný  poskytnúť  zhotoviteľovi  za  účelom  vykonania  opravy  veci
potrebnú súčinnosť.
7. Ukončenie  opravy  veci  objednávateľ  zhotoviteľovi  písomne  potvrdí  podpisom
odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

Článok IV
Cena za opravu veci

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za opravu veci vo výške stanovenej
dohodou zmluvných strán v sume 1 500,- EUR, slovom tisícpäťsto EUR. 
2. Cena  za  poskytnuté  služby  je  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  v  zmysle  zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady,
činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom opravy veci.
3. Nárok  zhotoviteľa  na  zaplatenie  ceny  za  opravu  veci  vzniká  okamihom  podpísania
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.  
4. Cenu za opravu veci  zaplatí  objednávateľ  zhotoviteľovi  najneskôr  do 30 dní  odo dňa
odovzdania veci, a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa uvedený
v tejto zmluve. 
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Článok V
Zodpovednosť za vady opravy 

1.   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  vykonaná  oprava  veci  pri  odovzdaní  veci
objednávateľovi,  ako aj  za vady, ktoré sa na oprave vyskytnú po prevzatí  veci  v záručnej
dobe.
2. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady opravy, ktorých príčinou je vadnosť samotnej veci, ktorá
bola  predmetom  opravy,  alebo  nevhodnosť  pokynov  objednávateľa,  ak  zhotoviteľ
objednávateľa na takúto vadnosť veci  alebo nevhodnosť pokynov pred vykonaním opravy
veci neupozornil. 
3.  Záručná doba je v dĺžke 18 mesiacov. 
4. V prípade vadne vykonanej opravy veci má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie
všetkých vád. Zhotoviteľ  je  vady povinný odstrániť  bezodkladne po tom, čo mu budú zo
strany zhotoviteľa vytknuté, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich vytknutia. Ak vytknutú
vadu nemožno odstrániť, alebo zhotoviteľ vadu neodstráni ani v dohodnutej lehote alebo ak sa
predmetná  vada  vyskytne  opätovne  aj  po  jej  odstraňovaní,  má  objednávateľ  právo  na
odstúpenie od tejto zmluvy, alebo právo na primerané zníženie ceny za opravu veci.
5. Práva zo zodpovednosti  za vady musí objednávateľ u zhotoviteľa uplatniť najneskôr do
uplynutia záručnej doby, inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až
do odstránenia vytknutej vady sa do záručnej doby nepočíta. 
6.  Zhotoviteľ  je  povinný  vydať  objednávateľovi  potvrdenie  o tom,  kedy  právo  zo
zodpovednosti  za vady uplatnil,  ako aj  o vykonaní opatrení na odstránenie vytknutej vady
a o čase ich trvania. 

Článok VI
Zmluvné sankcie a odstúpenia od zmluvy

1.  Ak zhotoviteľ nevykoná opravu v termíne podľa čl. 3 bodu 5 zmluvy, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny opravy za každý deň omeškania až 
do vykonania opravy podľa zmluvných podmienok.
2.  Ak zhotoviteľ neodstráni vady, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia
záručnej  doby  predmetu  opravy  v  termíne  dohodnutom  zmluvnými  stranami,  zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny opravy za každý deň omeškania až
do odstránenia vady.
3.   Ak objednávateľ  ukončí  tento zmluvný vzťah pred dokončením opravy bez toho, aby
zhotoviteľ  porušil  povinnosti,  ktoré  mu  vyplývajú  z  tejto  zmluvy,  uhradí  zhotoviteľovi
náklady,  ktoré  mu do  tejto  doby  preukázateľne  vznikli  a  boli  zahrnuté  v  zmluvnej  cene
rozpracovanej opravy.
4.   Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
5.   Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy
musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
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Článok VII
Záverečné ustanovenia

1.  Zmluvné  strany  sú  povinné  dodržiavať  príslušné  ustanovenia  Nariadenia  Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
2.  Zhotoviteľ  prehlasuje,  že  bol  oboznámený  s  informáciami  podľa  čl.  13  Nariadenia
Európskeho  parlamentu  a  rady  (EÚ)  2016/679  o  ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní
osobných  údajov  a  o  voľnom pohybe  takýchto  údajov,  zverejnenými  na  webovom  sídle
objednávateľa.
3.  Zhotoviteľ  týmto  dáva  súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov,  vrátane  získavania
osobných  údajov  akoukoľvek  formou  v  hmotnej  alebo  elektronickej  podobe  a  ich
zaznamenávanie  na  nosičoch  informácií,  sprístupňovaním  tretím  osobám  prostredníctvom
povinného  zverejňovania  na  webovom  sídle  objednávateľa.  Súhlas  udeľuje  zhotoviteľ  v
rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o bydlisku, a
to  po dobu nevyhnutne  potrebnú,  maximálne  však po dobu určenú príslušnými právnymi
predpismi na archiváciu dokladov, resp. elektronicky evidovaných údajov.
4.  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie
potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov.
5.  Vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa posudzujú a riadia príslušnými právnymi
predpismi platnými pre Slovenskú republiku.
6.  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili a na znak
súhlasu  ju  vlastnoručne  podpísali.  Zároveň  vyhlasujú,  že  ju  nepodpísali  v tiesni  za  inak
nevýhodných podmienok. Rovnako tak vyhlasujú, že podmienky tejto zmluvy sú im jasné
a zrozumiteľné a tieto sa zaväzujú dobrovoľne plniť.
7.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
8.  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jedno jej vyhotovenie.

V Košiciach, dňa 10.03.2020 V Košiciach, dňa 24.02.2020

Zhotoviteľ: Objednávateľ:

__________________________ _____________________________

Mgr. Vladimír Račko Mestská časť Košice–Staré mesto
zast.: Ing. Igor Petrovčik – starosta
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