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RÁMCOVÁ DOHODA  
 

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB STRAVOVANIA  
 
 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)   

a podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) 

 
 

 
Zmluvné strany 

 
 
 

Objednávateľ:  Obec Vrbnica 
Sídlo:   Vrbnica 25, 072 16 Hatalov 
Konajúci:                Jaroslav Tokár, starosta 
IČO:                          00 325 988 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK46 5600 0000 0042 1909 7001 
Tel: +421 56 649 32 82 
e-mail: obecvrbnica@centrum.sk  
URL: www.obecvrbnica.sk  
 
 
 
        (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
Poskytovateľ:  Tibor Mandel 
Sídlo:   07203 Moravany, Moravany 141 
Konajúci:     Tibor Mandel    
IČO:               50572822               
DIČ:   1033506705 
IČ DPH:  SK1033506705 
Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Michalovce, číslo živnostenského 

registra: 840-23291 
Bankové spojenie:  
    
 
        (ďalej len „poskytovateľ“) 
 
 
 
 

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú túto Rámcovú dohodu (ďalej len „zmluva“) 
za nasledujúcich podmienok: 
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Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať v prospech objednávateľa služby, 

ktoré spočívajú v zabezpečení stravovania žiakov Základnej školy v obci Vrbnica, (ďalej len 
„stravník“ alebo „stravník objednávateľa“) pozostávajúce z prípravy, dovozu a vyloženia 
stravných jednotiek na miesto určené objednávateľom, ako aj v odvoze a likvidácii 
vzniknutého odpadu (ďalej len „služby“), a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
 

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v rozsahu podľa objednávok objednávateľa. 
Rozsah objednávok objednávateľa závisí od počtu stravných jednotiek objednaných 
stravníkmi objednávateľa. 

 
1.3 Predpokladané denné množstvo stravnej jednotky je 100 ks. Tento počet je určený odhadom, 

pričom nie je pre zmluvné strany záväzný. Skutočný rozsah objednávok môže byť odlišný. 
Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu nepatria akékoľvek finančné nároky 
z dôvodu rozdielu medzi skutočným a predpokladaným rozsahom objednávok.    

 
1.4 Stravná jednotka pozostáva z 1 polievky a 1 hlavného jedla. 
 
1.5 Poskytovateľ je povinný zostaviť ponuku stravných jednotiek tak, aby boli dodržané 

materiálno-spotrebné normy pre školské stravovanie, receptúry pre školské stravovanie, 
odporúčané výživové dávky podľa vekovej kategórie stravníkov (žiaci mladší ako 11 rokov), 
správne zásady na zostavovanie jedálnych lístkov, hygienické požiadavky a zásady správnej 
výrobnej praxe. 

 
1.6 Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať služby podľa tejto zmluvy a je technicky, 

odborne aj personálne schopný riadne a včas služby poskytnúť.  
 

1.7 Objednávateľ sa za poskytnuté služby zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu 
služieb vo výške a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

 
 

Článok II 
Podmienky poskytovania služieb 

 
2.1 Objednané stravné jednotky poverená osoba objednávateľa včas doručí formou záväznej 

objednávky poskytovateľovi. 
 
2.2 Poverená osoba objednávateľa bude objednávky na stravné jednotky alebo ich zmeny 

doručovať nasledovne:  
2.8.1 predbežnú objednávku vždy do 15.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu poskytnutia 

objednanej stravnej jednotky a záväznú (upresnenú) objednávku vždy do 8.00 hod. 
príslušného dňa poskytnutia objednanej stravnej jednotky; 

 
2.3 Poverená osoba objednávateľa sa zaväzuje objednávky alebo jej zmeny doručovať jedným 

z nasledovných spôsobov:  
2.8.2 e-mailom na adresu tibormandel@gmail.com; 
2.8.3 telefonicky na tel. č. 0908 460 643 a následným potvrdením na emailovú adresu; 

 
2.4 Prípravu stravných jednotiek vykonáva poskytovateľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
 
2.5 Dovoz stravných jednotiek vykonáva poskytovateľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
 
2.6 Vyloženie stravných jednotiek vykonáva poskytovateľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. 
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2.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že stravné jednotky budú pripravené do 11:00 hod. na základe počtu 

nahlásených stravných jednotiek. 
 

2.8 Výdajným časom je časový interval príslušného pracovného dňa. Objednávateľ je oprávnený 
upraviť časový interval podľa svojej prevádzkovej potreby, najviac však tak, že koniec výdaja 
bude najneskôr o 13:00 hod.  
 

2.9 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu v súlade 
s právnymi predpismi. Poskytovateľ je povinný kedykoľvek na požiadanie objednávateľa 
najneskôr v lehote 3 dní od požiadania preukázať sa dokladmi o likvidácii odpadu.  

 
 

Článok III 
Minimálne požiadavky na stravnú jednotku  

 
3.1.  Poskytovateľ je povinný pripravovať stravnú jednotku o hmotnosti, resp. v objeme, ktorý 

zodpovedá primeraným potrebám odporúčaných výživových dávok podľa vekovej kategórie 
stravníkov (žiaci mladší ako 11 rokov) za súčasného dodržania vyváženého energetického a 
nutričného zloženia. 
 

3.2.  Poskytovateľ sa pri príprave stravných jednotiek zaväzuje používať kvalitné prvotriedne a 
čerstvé suroviny a stravné jednotky nepripravovať použitím instantných a práškových 
polotovarov. Poskytovateľ sa pri príprave zaväzuje uprednostňovať sezónne potraviny. 

 
3.3.  Poskytovateľ je povinný vydať stravu dostatočne tepelne upravenú, ochutenú, teplú pri dodržaní 

minimálnych požiadaviek stanovených právnymi predpismi.  
 
3.4.  Poskytovateľ je povinný rešpektovať požiadavky objednávateľa na úpravu chuťových vlastností 

a tieto požiadavky bezodkladne vybavovať. 
 

3.5.  Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej 
republiky, najmä dodržiavať hygienické požiadavky zodpovedajúce potrebám školského 
zariadenia, ako aj požiadavky na zariadenia spoločného stravovania. 

 
 

Článok IV 
Cena za poskytované služby a platobné podmienky 

 
4.1.  Cena služieb je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách 
v znení neskorších predpisov, a to ako jednotková cena za stravnú jednotku, ktorá je uvedená v 
Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
4.2.  Takto dohodnutá cena služieb je maximálna a zahŕňa v sebe všetky nevyhnutné a účelne 

vynaložené náklady poskytovateľa súvisiace s poskytnutím služieb. 
 
4.3.  Cenu služieb je možné zmeniť iba po vzájomnej dohode vo forme dodatku a v dôsledku 

nasledovných skutočností: 
4.3.1 ak v dôsledku legislatívnych zmien dôjde k zmene výšky dane z pridanej hodnoty (DPH); 
4.3.2 v prípade dosiahnutia nárastu miery inflácie v súčte za príslušný rok o viac ako 5% 

v porovnaní so stavom v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Pre účely určenia nárastu miery 
inflácie sa vychádza z výšky inflácie oznámenej štatistickým úradom Slovenskej 
republiky pre územie Slovenskej republiky. 
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4.4.  Zmluvné strany berú na vedomie, že na uzatvorenie dodatku podľa predchádzajúceho odseku 
nie je právny nárok.  
 

4.5.  Celková cena poskytnutej služby za relevantné obdobie sa určí ako súčin jednotkovej ceny za 
stravnú jednotku a množstva objednaných a vydaných stravných jednotiek.  

 
4.6.  Maximálny finančný limit pre túto zmluvu na dojednané obdobie od nadobudnutia jej účinnosti 

je stanovený vo výške: 62 400 EUR s DPH. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať maximálny 
finančný limit pre túto zmluvu za poskytované služby. 

 
4.7.  Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že objednávateľ neposkytuje preddavok ani 

zálohu na plnenie predmetu zmluvy.  
 

4.8.  Cena služieb bude poskytovateľom účtovaná mesačne faktúrou vždy do 5. dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli služby poskytnuté. 
 

4.9.  Faktúra musí mať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu. Zmluvné strany sa dohodli, že 
prílohou každej faktúry vystavenej poskytovateľom bude zároveň konečný a presný prehľad 
počtu stravných jednotiek vydaných stravníkom objednávateľa. 

 
4.10.  Objednávateľ má právo vrátiť poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá 

všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnuté 
prílohy, alebo fakturované množstvá nebudú zodpovedať reálne poskytnutému objemu služieb, 
pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia 
riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
4.11.  Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť jednotlivých faktúr za služby bude 14 kalendárnych dní 

odo dňa ich doručenia. 
 
4.12.  Cena služieb bude objednávateľom zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom peňažných 

prostriedkov na účet poskytovateľa špecifikovaný vo faktúre. Cena služieb alebo jej časť sa 
považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.  

 
4.13.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny služieb je 

poskytovateľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania dohodnuté medzi 
zmluvnými stranami vo výške 0,01 % denne zo sumy ceny služieb so zaplatením ktorej je 
objednávateľ v omeškaní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení termínu platby.  

 
 

Článok V 
Ďalšie práva a povinnosti  

 
5.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje: 

5.1.1 poskytovať služby na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas v súlade 
s ustanoveniami zmluvy a podľa pokynov objednávateľa s odbornou starostlivosťou, 

5.1.2 poskytovať služby tak, aby nenarušovali plynulosť pracovného procesu objednávateľa, 
5.1.3 poskytovať služby potrebným počtom zamestnancov tak, aby bol zabezpečený predmet 

plnenia zmluvy, 
5.1.4 poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä identifikovať poverené osoby 

na činnosti podľa tejto zmluvy, oznamovať skutočnosti dôležité pre udelenie alebo 
zmenu pokynov pri plnení predmetu zmluvy, 

5.1.5 poskytovať služby v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, 
najmä dodržiavať hygienické požiadavky zodpovedajúce potrebám školského 
zariadenia ako aj požiadavky na zariadenia spoločného stravovania, 

5.1.6 poskytovať služby v súlade s prevádzkovými potrebami objednávateľa.  
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5.1.7 zabezpečiť zber, odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu, 
5.1.8 zabezpečiť svojim zamestnancom predmety a pomôcky potrebné na odborné 

poskytovanie dohodnutých služieb, 
5.1.9 dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

vrátane vybavenia svojich zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami, 

5.1.10 pred začatím poskytovania služieb zabezpečiť účasť všetkých osôb, ktoré budú 
vykonávať služby v mene poskytovateľa, vstupnej inštruktáže týkajúcej sa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, 

5.1.11 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a veciach, o ktorých sa dozvedel pri plnení 
predmetu zmluvy, pričom znáša právne následky porušenia tejto povinnosti, 

5.1.12 udržiavať si oprávnenie na vykonávanie všetkých činností potrebných na riadne 
a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy. 
 

5.2.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
5.2.1 písomne informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú podstatný 

význam pre poskytovanie služieb, 
5.2.2 poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, najmä 

identifikovať osoby poverených zamestnancov , 
5.2.3 zabezpečiť poverenej osobe poskytovateľa bezproblémový prístup k týmto priestorom, 

v ktorých sa majú služby poskytovať, 
5.2.4 informovať poskytovateľa o vzniknutých škodách, ktorých spôsobenie sa pripisuje 

zamestnancom poskytovateľa a ostatným osobám, ktoré používa pri plnení predmetu 
zmluvy. 

 
 

Článok VI 
Zodpovednosť za vady plnenia a škodu 

 
6.1.  Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady, chyby a/alebo iné nedostatky služieb (ďalej 

len „vady“). Za vady sa považujú najmä oneskorené, neúplné, nedostatočné, nekvalitné služby, 
resp. poskytnutie služieb stravovania v rozpore s dojednanými právami a povinnosťami zo 
zmluvy.  

 
6.2.  V prípade, že poverený zamestnanec objednávateľa zistí, že pri poskytovaní služieb mohlo dôjsť 

k vadnému plneniu zo strany poskytovateľa, je poverený zamestnanec objednávateľa povinný 
reklamáciu telefonicky oznámiť poskytovateľovi a umožniť poskytovateľovi, aby sa v lehote 3 dní 
k tejto skutočnosti písomne vyjadril. Pokiaľ objednávateľ aj po zohľadnení vyjadrenia poskytovateľa 
alebo po márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie má za to, že pri poskytovaní služieb došlo zo strany 
poskytovateľa k vadám je objednávateľ oprávnený označiť túto vadu ako opodstatnenú. 

 
6.3.  Objednávateľ si vyhradzuje právo ohlásenej ako aj náhodnej kontroly poskytovaných služieb 

epidemiológom objednávateľa, ktorý je povinný oznámiť výsledok predmetnej kontroly 
poskytovateľovi. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude včas odpovedať na otázky objednávateľa 
ohľadne dodržiavania kvality poskytovaných služieb, technologického postupu služieb.  

 
6.4.  Pri škodách, za ktoré poskytovateľ zodpovedá a ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho 

zmluvných povinností, poskytne poskytovateľ objednávateľovi náhradu škody v zmysle 
Obchodného zákonníka. Účastníci zmluvy sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku 
poskytovateľa zabezpečeného zmluvnou pokutou, vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty ako aj na náhradu prípadnej spôsobenej škody v plnej jej výške, teda nezávisle 
od zmluvnej pokuty. 
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Článok VII 

Účinnosť, trvanie a spôsob ukončenia zmluvy 
 
7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2023.  
 
7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
 
7.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou 
zmluvou. Táto zmluva teda  nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov deň nasledujúci po dni jej  
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
7.4 Táto zmluva zaniká tiež  

7.4.1 vzájomnou dohodou zmluvných strán,  
7.4.2 odstúpením od zmluvy za nižšie uvedených podmienok, 
7.4.3 zánikom jednej zo zmluvných strán. 

 
7.5 Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a tejto zmluvy. V takom prípade je odstupujúca strana povinná písomne 
oznámiť druhej zmluvnej strane dôvod odstúpenia od zmluvy s tým, že zmluva zaniká posledným 
dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane.  

 
7.6 Podstatným porušením povinností na strane objednávateľa sa považuje omeškanie s úhradou 

príslušnej faktúry po dobu dlhšiu ako 3 kalendárnych mesiacov po jej splatnosti.  
 
7.7 Podstatným porušením povinností na strane poskytovateľa sa považuje najmä strata oprávnenia na 

vykonávanie činnosti, ktorá súvisí s poskytovaním služieb, ďalej výskyt vád a reklamácií viac ako 
10 krát za posledné 3 kalendárne mesiace, alebo ak poskytovateľ zadá akýkoľvek podiel plnenia zo 
zmluvy subdodávateľovi v rozpore s touto zmluvou alebo zákonom.   

 
7.8 V prípade, že poskytovateľ poruší povinností z tejto zmluvy takým spôsobom, že by 

objednávateľa oprávňovali odstúpiť od tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za poskytované služby vyúčtované 
poskytovateľom za mesiac, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom došlo k rozhodujúcemu 
porušeniu povinnosti. V prípade pochybností o stanovení mesiaca, v ktorom došlo 
k rozhodujúcemu porušeniu povinnosti, má rozhodujúce právo určenia objednávateľ. Takto 
určená zmluvná pokuta je nezávislá od výšky skutočnej škody, ktorú je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si v plnom rozsahu popri tejto zmluvnej pokute. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek 
pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si takúto 
zmluvnú pokutu bez ohľadu na to, či zároveň využije právo od zmluvy odstúpiť. 

 
 

Článok VIII 
Subdodávky 

 
8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu samostatne alebo prostredníctvom vopred 

odsúhlaseného subdodávateľa. Poskytovateľ má právo na zmenu, resp. doplnenie nového 
subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa táto zmluva týka.  

 
8.2 Pokiaľ poskytovateľ zadá akýkoľvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsúhlasenému 

subdodávateľovi, za plnenie podľa tejto zmluvy zodpovedá tak, ako keby plnenie vykonával 
sám. 
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8.3 Poskytovateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.  
 
8.4 Zoznam subdodávateľov poskytovateľa, ktorý predložil poskytovateľ do času uzavretia zmluvy 

spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o 
verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  

 
8.5 Ak má poskytovateľ v úmysle zadávať určitý podiel plnenia zo zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorého v čase po uzatvorenia zmluvy neidentifikoval, poskytovateľ tak môže 
urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa a po uzatvorení dodatku, 
ktorým sa zmení zoznam subdodávateľov.  

 
8.6 Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa je poskytovateľ 

povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi s uvedením údajov o novom 
subdodávateľovi v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, údajov o osobe 
oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 
dátum narodenia a požiadať o uzatvorenie dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude zmena 
prílohy k zmluve obsahujúcej zoznam subdodávateľov, a ktorého návrh spolu s aktualizovanou 
prílohou poskytovateľ zároveň objednávateľovi predloží. Prílohu k takémuto dodatku bude 
tvoriť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý nadobudnutím účinnosti dodatku nahradí 
dovtedajší zoznam subdodávateľov. 

 
8.7 Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od doručenia písomnej 

žiadosti poskytovateľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Podpísanie dodatku sa 
považuje za súhlas objednávateľa s použitím navrhovaného subdodávateľa. Objednávateľ 
nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť.  

 
8.8 Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi vylúčenie subdodávateľa zo 

zoznamu subdodávateľov alebo akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich 
pracovných dní odo dňa, odkedy sa poskytovateľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o tejto 
zmene. Aj táto zmena sa potvrdí uzatvorením dodatku k zmluve, ktorého návrh spolu 
s aktualizovanou prílohou je poskytovateľ povinný predložiť spolu s oznámením.  

 
8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ zadá akýkoľvek podiel plnenia zo 

zmluvy subdodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-Eur a 
zdržať sa plnenia zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nebol vopred objednávateľom 
odsúhlasený. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku poskytovateľa 
zabezpečeného zmluvnou pokutou, vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty ako aj na náhradu prípadne spôsobenej škody v plnej jej výške, teda nezávisle od 
zmluvnej pokuty. 

 
8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak poskytovateľ písomne neoznámi objednávateľovi 

vylúčenie subdodávateľa zo zoznamu subdodávateľov alebo akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,-Eur. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku 
poskytovateľa zabezpečeného zmluvnou pokutou, vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty ako aj na náhradu prípadne spôsobenej škody v plnej jej výške, teda nezávisle 
od zmluvnej pokuty. 

 
Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:  

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny  
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9.2 Písomnosti medzi zmluvnými stranami sa doručujú doporučene poštou alebo kuriérskou 

službou na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu naposledy 
písomne oznámenú druhej zmluvnej strane (ďalej len "platná adresa"). V prípade, ak sa zásielka 
napriek jej náležitému odoslaniu na platnú adresu vráti a je považovaná za nedoručiteľnú alebo 
ak adresát zásielku odmietne prevziať alebo ak zásielka nebude v odbernej lehote prevzatá, 
platí, že bola doručená dňom jej posledného uloženia na pošte, resp. u kuriérskej služby. Za 
dodržanie písomnej formy sa pre účely tejto zmluvy považuje aj emailová komunikácia, ktorú si 
zmluvné strany oznámili, s výnimkou zasielania prejavov vôle majúcich za následok ukončenie 
tejto zmluvy. 

 
9.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zo 

zmluvných strán, z ktorých každý má povahu originálu.  
 
9.4 Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len formou písomného dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami. 
 
9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že na právne úkony sú plne právne spôsobilé a že obsah zmluvy sa 

zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle, že zmluvu 
neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
9.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
 

Vo Vrbnici dňa ..................         V Moravanoch dňa 28.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objednávateľ 
Obec Vrbnica 

Jaroslav Tokár, starosta 

Poskytovateľ 
      Tibor Mandel 


