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Rámcová kúpna zmluva č. 1/2017 

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 
 
 
 

Kupujúci:  Základna škola 
Jarovnice 192 
082 63 Jarovnice 

 
 
zastúpený:   Mgr. Jozef Bugna 
Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 
č. účtu:    SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
IČO:             36158119 
DIČ:             2021383518 
IČ DPH:       SK2021383518 
 
Zhotoviteľ:  MARKAL s. r. o. 

Teriakovce 170 
Teriakovce 

 
zastúpený:   Martin Kalakaj - konateľ 
Bankové spojenie:     Slovenská sporiteľňa 
č. účtu:                        SK64 0900 0000 0050 6924 6108 
IČO:                           48092461 
DIČ:                            2120036787 
IČ DPH:                     SK2120036787 

 
s nasledovným obsahom 

 
čl. 1 

Predmet a platnosť zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy sú „Maliarske, natieračské práce a opravy omietok“ podľa požiadaviek 
objednávateľa. Predavajúci vykoná zameranie stien pred realizáciou práce. 

2. Zmluva sa uzatvára na 2  roky od 1.2.2017 – 31.1.2019 alebo do vyčerpania finančného limitu 
19.999,00 eur bez DPH odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

3. Práce, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa a ich rozsah bude upresňovaný na 
základe jednotlivých objednávok zo strany objednávateľa. 

4. Termín dodávok je obdobie od dátumu uzavretia tejto zmluvy až po jej ukončenie. 
 

čl. 2  
Doba realizácie diela 

 
1. Práce špecifikované v článku 1. tejto zmluvy budú realizované v termínoch: 

� začatie prác: podľa termínov dohodnutých s objednávateľom, 
� ukončenie prác: podľa termínov dohodnutých s objednávateľom, 
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� služby v zmysle čl. 1 bude zhotoviteľ vykonávať počas pracovných dní, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich 
zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.  
 

čl. 3  
Kúpna cena 

 
1. Cena za realizáciu stavebných prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená 

na základe cenového rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Zmluvná cena obsahuje všetky 
náklady zhotoviteľa spojené s materiálom, vykládkou materiálu, prácou a dopravou.  

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah prác a častí podľa 
finančných možností objednávateľa.  

3. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za zhotov enie prác vzniká zhotoviteľovi riadnym 
dokončením prác a ich odovzdaním objednávateľovi. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie 
prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác (rozpočet). 
Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného 
v čase fakturácie. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny.  

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za realizáci prác kúpnu cenu v dobe splatnosti 14 
dní. 

5. Súčasťou zmluvu je aj cenová ponuka, ktorá obsahuje cenu práce a materiálu. 
 

čl. 3  
Miesto plnenia 

 
1. Miestom plnenia je Základná škola, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice.  

 
čl. 4  

Podmienky vykonania prác 
 

1. Zhotovitľ bude vykonávať dohodnuté služby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na svoje 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie služieb prostredníctvom svojich 
zamestnancov. Pokiaľ poverí vykonaním miektorých čiastkových činnstí tretie osoby, má voči 
objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, akoby ich vykonával sám. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávaním služieb podľa tejto zmluvy poverí len personál, ktorí 
má požadovanú kvalifikáciu, sú odborne a zdravotne spôsobilí na výkon činnsti podľa tejto 
zmluvy, na svoju činnosť sú zaškolení a absolvovali poučenie o zásadách BOZP a PO v zmysle 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, 
chránisť záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť 
negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. 

 
čl. 5 

Záručná doba 
 

1. Záručná doba na dodané práce je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia 
diela objednávateľom. 

2. Pri prípade vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 
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a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom technicky možnom 
termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej 
zistení. 

 
čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok tejto rámcovej zmluvy. 

2. Pre práva a záväzky tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ 
nie sú v tejto rámcovej dohode dohodnuté inak. 

3. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích 
podmienok v zmysle tejto rámcovej zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od tejto rámcovej 
zmluvy.  

4. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a  zároveň ruší účinnosť 
predchádzajúcej zmluvy a všetkých jej dodatkov. 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie. 

 
 
V Jarovniciach, dňa ....................................                               V Jarovniciach, dňa ..................................        
 
 
 
 
 
 
 
 
            Mgr. Jozef Bugna, riaditeľ ZŠ         Martin Kalakaj, konateľ 
                    Objednávateľ                                                                                Zhotoviteľ 
 


