
           

     RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

   uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269, odsek 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. 

                                 Obchodného zákonníka v  znení neskorších predpisov

Článok 1 

                                                                  Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Nededza

Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, starosta obce

IČO: 00321516

DIČ: 2020677582

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Č. účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002

Tel. kontakt na poverenú osobu: Alica Hodásová 041/5980519, 0901 704 251

Dodávateľ: Peter Ďugel - DRaM

Adresa: Za Kaštieľom 153/21, 013 02 Nededza

IČO: 37740547

DIČ: 1044973567

Bankové spojenie: VÚB banka

Č. účtu: SK3502000000003148194554

Článok 2. 

Predmet plnenia rámcovej zmluvy 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné služby: grafické spracovanie a tlač 

periodika Nededžan a to 4 krát ročne. Rozsah periodika: 270 kusov jedného vydania v počte 12 strán/1 

kus, formát: A4, plná farba. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje služby riadne poskytnuté prevziať a na základe predložených faktúr 

zaplatiť dohodnutú cenu. 

2.3  Dodávateľ je povinný zaslať objednávateľovi návrh úplnej cenovej kalkulácie v prípade, že 

dohodnutý rozsah periodika objednávateľ jednorazovo pozmení. 

Všetky ceny uvedie dodávateľ v cenovej kalkulácii bez DPH, nakoľko dodávateľ nie je platca DPH. V 

prípade, ak objednávateľ pri jednorázových zmenách s cenovou kalkuláciou dodávateľa nesúhlasí, 

alebo požaduje v nej vykonať zmeny alebo iné úpravy, uvedie dôvody nesúhlasu, alebo pozmeňujúce 

úpravy v oznámení zaslanom dodávateľovi. Dodávateľ následne vypracuje novú cenovú kalkuláciu do 3

pracovných dní od termínu doručenia nesúhlasného stanoviska objednávateľa alebo dohodne s 

objednávateľom novú cenovú kalkuláciu a túto opätovne zašle objednávateľovi na odsúhlasenie. 

 



Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, na základe predloženej ponuky. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy je 

630,00 € za jedno číselné vydanie Nededžana, spolu teda za 1 kalendárny rok, t.j. 4 číselné vydania 

2.520,00 € (slovom dvetisícpäťstodvadsať eur 00/100 centov). Uvedená cena za predmet zmluvy je pre

zmluvné strany cenou záväznou. 

4.2 Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v 

mieste plnenia v súlade s touto zmluvou

4.4 Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel

sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu objednávateľa na účet dodávateľa. 

4.5 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do 

dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť 

znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

Článok 5

 Doba platnosti zmluvy 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2 Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju vypovedať každou zo zmluvných strán v 

jednomesačnej výpovednej lehote, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne plynúť prvým

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 

5.3 Výpoveď sa druhej zmluvnej strane doručuje na adresu podľa čl. I. tejto zmluvy. Za doručenú sa 

považuje aj v prípade, ak ju druhá zmluvná strana neprevezme. Výpoveď sa považuje za doručenú v 

deň, keď ju pošta vráti odosielateľovi aj ako nedoručenú. 

Článok 6

      Zmluvné pokuty

6.1 Dodávateľ je povinný dodať predmet plnenia riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa.  

6.2 Pri omeškaní s platením faktúr objednávateľ zaplatí úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

6.3 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných 

povinností. 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

7.2. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán.



7.3. Zmluvné strany sa zaviazali oznámiť zmeny identifikačných údajov do desiatich kalendárnych dní

odo dňa nadobudnutia účinnosti.

7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená 

       po vzájomnej dohode podľa ich vážnej a  slobodnej vôle, určite a  zrozumiteľne, nie v  tiesni 

       ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo dosvedčujú svojím podpisom.

7.5  Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, všetky sú  originálmi. 

Po jednom vyhotoví  obdržia zhodne zhotoviteľ a objednávateľ.

7.6. Obidve strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v  zmysle zákona 

       č.21/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k  informáciám v  znení neskorších predpisov.

       Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

       sídle obce Nededza, v  zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zák. 546/2010

       Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov 

                 V Nededzi dňa  31.10.2016                          

         Objednávateľ: Dodávateľ:

      ......................................................       ...........................................................      

 

          PhDr. Peter Vajda, starosta obce            Peter Ďugel

                                    


