
                        RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení	
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

	

Článok 1 
	

Zmluvné strany 
	

1.1.	Obchodné meno:  
          Obec Kojatice   
	

  
 

 Sídlo: Kojatice 200, 082 32  
	

 

 IČO:  00327263 
	

	

 DIČ:  2020543184	 	
 IČ DPH:    - 	 	
   
 (ďalej len „objednávateľ”) 

 
	

1.2
.	

Obchodné meno:	 Marián Gunár 	

 Sídlo:	 Arm.gen.Svobodu 26 , 080 01 Prešov      
	

 IČO:	 50478524	
  	
 DIČ:	 1120493605	
 IČ DPH:    - 	 	
  	
 (ďalej len „dodávateľ”)	
 	

Článok 2 
	

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi 

služby a tovary špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom 
termíne a za dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy.	

2. Službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti: 	
      a) výkup papiera v meste s výmenou za toaletné a hygienické potreby,  
      

 
 
 



	

Článok 3 
	

Spôsob dodania tovarov a poskytovania služieb	
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v 

rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve . 	
2. Dodávateľ sa zaväzuje o poskytnutých službách viesť písomnú evidenciu a 

dodať potvrdenie o množstve vyzbieraného papierového odpadu.	
3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých 

skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.	
4. Objednávateľ poskytne dodávateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne  

poskytnutie služieb, a to najmä tým, že:	
- vyhlási v miestnom rozhlase Výkup papiera výmenou za toaletné hygienické       
  potreby za poplatok 5.-€ 	

  
	

Článok 4	
Termín a miesto plnenia	

1. Miestom poskytnutia služieb objednávateľa bude obec Kojatice a jej časti a to: 
Šarišské Lužianky a Kojatická Dolina. 	

2. Služby budú poskytované  každé 3 mesiace, poprípade po dohode obidvoch 
strán aj skôr.	

 	
Článok 5 

	
Cena a platobné podmienky 

	

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi prísť vykúpiť v obciach papier za toaletné a 
hygienické potreby.	
 	

Článok 6 
	

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia	
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od odo dňa jej podpísania . 	
2. Zmluvu je možné ukončiť: 	

a) dohodou strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode; 	
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s 3-mesačnou  

               výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho 
               dňa po doručení písomnej výpovede. 
 
 



 
	

 
Článok 7 

	
Záverečné ustanovenia	

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami.	

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou 
písomného očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými 
stranami.	

3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a 
spory z neho vzniknuté, sa budú riadiť slovenskými právnymi predpismi – 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.	

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie 
obdrží každá zo zmluvných strán.	

5. V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán 
uvedených v záhlaví tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť 
vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.	

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich pravej a 
slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných 
podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.	

7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, 
neplatnosť, alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok 
neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo neúčinné ustanovenie bez 
zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom rozsahu 
dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo 
neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v 
prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.	

8. Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s 
touto zmluvou budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných 
strán.	

9. Dodávateľ sa zaväzuje riadiť sa a dodržiavať zákon o odpadoch , najme 
ustanovenie podľa §16 a nasledujúceho zákona 79/2015.	

 
 
 
V  Kojaticiach, dňa:   6.7.2018                               V Prešove , dňa:                                    
 
 
   Objednávateľ :                                                           Dodávateľ : 	
 



 
 
 
 
	

	 	
                                  	 	

 	
	


