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Rámcová zmluva 

 o obchodnej spolupráci zo dňa 09.05.2018 

 

Dodávateľ:  

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK 
Veterná 17 

900 44 Tomášov 

IČO: 11833866 

Zastúpená: Ing. Farkas Zoltán 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

Odberateľ: 

Obec Tomášov 
1.mája 5 

900 44 Tomášov 

IČO: 00 305 120 

 

Zastúpená: Ing. István Pomichal, PhD., starosta 

(ďalej len „Odberateľ“) 

(v ďalšom označovaní spoločne ako „strany tejto zmluvy“, „zmluvné strany“ alebo 

„účastníci“),  

sa ďalej od 6.12.2016 na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie 

uvedených ustanoveniach, dohodli na uzatvorení rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci 

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a s použitím ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka: 

1. Predmet zmluvy 

1.1 Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky predaja stavebného 

materiálu a vykonávania drobných stavebných a údržbárskych prác Dodávateľom pre 

Odberateľa na základe samostatných cenových ponúk a objednávok. 

1.2 Dodávateľ sa zaväzuje predávať Odberateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy tovar a 

služby podľa objednávok do maximálnej hodnoty jednotlivých objednávok do výšky 5.000 € 

+ DPH.   

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi kúpnu cenu za tovar a služby podľa 

potvrdených cenových ponúk Dodávateľa a objednávok Odberateľa. 

1.4 Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy a podmienky ich obchodnej spolupráce sú 

vzájomne dohodnuté v zmysle príslušných právnych predpisov SR. 
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2. Cena 

2.1 Kúpne ceny tovaru a služieb sú ceny zmluvné a budú súčasťou cenovej ponuky 

Dodávateľa.  

3. Dodacie podmienky 

3.1 Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody na tovare a službách pre akýkoľvek 

tovar a služby dodané Dodávateľom na základe objednávok Objednávateľa, sú stanovené v 

jednotlivých objednávkach.  

 

3.2  Dodací list resp. súpis prevedených prác je súčasťou dodávky tovaru a služieb. Prevzatie 

tovaru a služieb potvrdzuje Objednávateľ svojím podpisom. 

3.3 V prípade zistenia závady na tovare a službách Objednávateľ neodkladne písomne 

informuje Dodávateľa. 

4. Platobné podmienky 

4.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávka tovaru a služieb sa uskutočňuje proti platbe v 

lehote splatnosti uvedenej na faktúre.  

4.2 Platby za tovar a služby sa uskutočňujú bankovým prevodom na účet Dodávateľa uvedený 

na faktúre. 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1 V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú, alebo sa stanú neúčinné, zostávajú 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy účinné. Strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia 

tejto zmluvy ustanoveniami inými, účinnými, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedajú 

najlepšie obsahu a zmyslu ustanovení pôvodných, neúčinných. 

5.2 Táto zmluva je platná počnúc dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, bola 

vyhotovená v dvoch exemplároch, oba majú rovnakú právnu záväznosť a je uzatvorená na 

dobu neurčitú. 

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu. 

5.3 Zmluvu je možné vypovedať s dvojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

Vypovedaním zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených 

objednávok. 

5.4 Pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak, právne vzťahy zmluvných strán sa riadia 

touto zmluvou a zmluvami na jej základe uzatvorenými, príslušnými ustanoveniami 

slovenského právneho poriadku, hlavne zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

5.5 Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť priateľským 

spôsobom. Pokiaľ by priateľská dohoda v riešení sporov nebola dosiahnutá, budú sa tieto 

spory riešiť pred príslušnými súdnymi orgánmi. 
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5.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich 

slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 

V Tomášove, dňa 09.05.2018 

 

 

 

 

  Dodávateľ          Odberateľ 

Ing. Zoltán Farkas       Ing. István Pomichal, PhD. 

 

 

 

 


