Rámcová Dohoda
Číslo zmluvy u objednávateľa: 3/2019
Číslo zmluvy o dodávateľa:

Z1/2019

Uzatvorená podľa §269 ods. 2 obchodného zákonníka
(ďalej len „dohoda“)

Zúčastnené strany dohody
Obchodné meno:

Obec Oľdza

Sídlo:

930 39 Oľdza č. 16

e-mail:

ou.oldza@stonline.sk

IČO:

00305651

DIČ:

2021168974

IBAN:

SK58 5600 0000 0038 4711 4007

V zastúpení:

Ildikó Gyurcsiová, starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Obchodné meno:

Pavol Könözsi

Sídlo:

Žitavská 14, 821 07 Bratislava

e-mail:

pavol.konozsi@gmail.com

IČO:

37 223 011

DIČ:

1043500084

IBAN:

SK29 1111 0000 0000 0285 9054

Živnostenský register: ŽR OÚ Bratislava, č.živnost.registra: 102-31089
V zastúpení:

Pavol Könözsi

(ďalej len „poskytovateľ“)

Objednávateľ a poskytovateľ sa spolu označujú ako „strany dohody".

Preambula
Strany dohody uzatvárajú tuto rámcovú dohodu na zabezpečenie sezónneho kosenia trávy,
záhradníckych prác, vyhrabania, odvozu a likvidácie biologického odpadu na miestnom
zbernom dvore.
Článok I.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, záhradníckych
prác, vyhrabania, odvozu a likvidácie biologického odpadu na parcelách č. 279/304,
279/272, 279/165 a časť parc. č. 279/220.
v katastrálnom území obce Oľdza s rozlohou cca 2500 m2 v správe objednávateľa (ďalej len
.,služba“).
2. V prípade potreby objednávateľ požaduje zabezpečiť orezanie kríkov a stromov
vrátane odvozu a likvidácie vzniknutého drevného odpadu pri administratívnej budove
v správe objednávateľa (ďalej len „služba“).
Článok II.
Miesto a čas plnenia
1. Miestom plnenia je trávnatá plocha, kríky a stromy nachádzajúce sa v obytnej časti
Oľdza východ pri detskom ihrisku, kruhovom objazde a trávnatej plochy v zadnej časti
obytnej zóny
2. Poskytovateľ bude poskytovať služby podľa potreby – vlastného uváženia, bude sa
starať o zverené plochy zelene tak aby boli vždy ošetrené , prípadne podľa
požiadaviek objednávateľa.
Článok III.
Cena za poskytnutie služby
1. Ceny za poskytnuté služby v predpokladanom rozsahu podľa článku I. bod 1 a 2.
tejto dohody sú stanovené dohodou strán dohody v súlade so zákonom

.

č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších predpisov a podrobnejšie sú
vyšpecifikované v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto dohody.
2. Maximálna cena (suma), ktorú stanovil objednávateľ na obdobie trvania dohody je
2792,89 eur.
3. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať maximálnu finančnú sumu za poskytnutú
službu uvedenú v bode 2. Celková suma bude závisieť výlučne od potreby
zabezpečenia požadovanej služby počas platnosti tejto dohody a skutočne
objednaných služieb objednávateľom.
Článok IV.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavky ani zálohové platby.
2. Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie poskytnutej služby dňom uskutočnenia
predmetu dohody.
3. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká poskytovateľovi riadnym a včasným
splnením záväzku.
4. Služby, ktoré poskytovateľ nevykoná, objednávateľ neuhradí.

5. Fakturácia za služby poskytované podľa tejto dohody bude vždy po splnení predmetu
čiastkovej objednávky a musí obsahovať potvrdenie od objednávateľa, že služba bola
poskytnutá.
6. Splatnosť faktúr je stanovená na 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. V
prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je poskytovateľ oprávnený účtovať
úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka. Súčasťou faktúry musí byť doklad o poskytnutí služieb,
podpísaný oprávnenými zamestnancami.
Článok V.
Podmienky poskytnutia služby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby s odbornou starostlivosťou, v súlade s
touto dohodou a cenou, príslušnými všeobecne záväznými predpismi SR a
technickými normami, ktoré sa vzťahujú na poskytovanú službu.
2. Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný dodržiavať povinnosti stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a ochrane pred požiarmi.
3. Poskytovateľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom budú služby vykonávané, za
jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinnosti podľa § 373 až
386 Obchodného zákonníka
4. Poskytovateľ prehlasuje, :Že na poskytnutie služby uvedenej v článku I. má k
dispozícii dostatok vlastných zamestnancov a vlastných technických prostriedkov. Je
však oprávnený poveriť tretiu osobu splnením čiastkových služieb pri poskytnutí
služby, pričom voči objednávateľovi zodpovedá, akoby celú službu vykonal sám.
5. Poskytovateľ zodpovedá za odvoz vzniknutého biologického odpadu (pokosená tráva
a, orezané konáre, burina) na miestny zberný dvor. Objednávateľ sa zaväzuje tento
zberný dvor riadne sprístupniť.
6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať kvalitu poskytnutej služby a
poskytovateľ je povinný poskytnúť' potrebnú súčinnosť.
7. V prípade, že poskytovateľ neposkytne službu v lehote podľa článku II. bod 2 je
objednávateľ oprávnený účtovať' zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny
za každý deň omeškania.
8. Ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ poskytne službu v rozpore so svojimi
povinnosťami, je oprávnený dožadovať' sa, aby poskytovateľ odstránil vady vzniknuté
vadným vykonaním a službu poskytol riadnym spôsobom. Ak tak poskytovateľ
neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a jeho postup by viedol
nepochybne k podstatnému porušeniu dohody, je objednávateľ oprávnený odstúpiť
od tejto dohody.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti tejto dohody do
31.12.2019
2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
3. Strany dohody môžu túto dohodu kedykoľvek ukončiť na základe písomnej dohody,
alebo písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Strany dohody sa dohodli na
výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť' 1. dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej strane dohody.

4. Strany dohody sa dohodli podľa § 262 Obchodného zákonníka, že všetky vzťahy
upravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
5. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné robiť len po vzájomnej dohode strán dohody
a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch strán dohody.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzavreli po vzájomnej dohode, že je prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, jej obsahu porozumeli a svoj súhlas potvrdzujú svojim
vlastnoručným podpisom.
7. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vo
vzťahu na predmet a obsah tejto dohody.
8. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva rovnopisy.

V Oľdzi dňa: 27.02.2019

V Oľdzi dňa: 27.02.2019

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V.R.
Ildikó Gyurcsiová
starostka obce

Príloha: č. 1 Kalkulácia služieb

V.R.
Pavol Könözsi

