
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") 

1.1. Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
zastúpený: 

(ďalej len "objednávatel'") 
1.2. Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
zastúpený: 

( ďalej len "dodávatel'") 

Článok 1 

Zmluvné strany 

Materská škola 
Požiarna 1292/5, Púchov 020 Ol 
36130974 
2081687899 

Katarína Tomanová 

Coria, spol. s r. o. 

J. Hollého 166/20, Dolné Kočkovce 020 Ol 
36667200 
2022228021 

SK2022228021 

Ing. Daniel Behan 

Článok2 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je závazok dodávatel'a poskytnúť objednávatel'ovi služby 
špecifikované v tomto článku zmluvy riadne, v dojednanom termíne a za dohodnutých 
podmienok v zmysle tejto zmluvy a jednotlivých objednávok objednávatel'a, a závazok 
objednávatel'a za poskytnuté služby zaplatit' dodávatel'ovi odmenu vo výške dojednanej 
podl' a jednotlivých objednávok objednávatel' a a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú nasledovné činnosti: a) úprava webovej stránky 
objednávatel'a (www.skolkapuchov.sk), b) iné s predmetom súvisiace činnosti podl' a 
požiadaviek objednávatel' a; ( ďalej len "služby"). 

Článok3 

Sposob poskytovania služieb 

1. Dodávatel' sa zavazuje poskytnúť služby v termíne, v mieste plnenia a v zmysle písomných 
objednávok objednávatel'a. 

2. Objednávatel' je oprávnený zaslat' objednávku na služby aj písomne na e-mail dodávatel'a: 
daniel@behan.sk. Prijatie objednávky dodávatel' potvrdí písomne (stačí e-mailom) 
objednávatel'ovi. Objednávka musí obsahovat' minimálne názov ff rozsah požadovaných 
služieb, požadovaný termín dodania a podpis oprávnenej osoby objednávatel'a. 



Článok4 

Termín a miesto plnenia 

1. Miestom poskytnutia služieb bude sídlo objednávatel'a podl'a článku 1 ods. 1.1 tejto zmluvy. 
2. Služby budú poskytované za odmenu podl'a jednotlivých písomných objednávok 

objednávatel'a, doručených dodávatel'ovi. 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskytnuté služby bude určená 
jednotlivo dohodou, podl'a rozsahu služieb uvedených v jednotlivých objednávkach 
objednávatel'a, na základe dohody objednávatel'a a dodávatel'a. 

2. Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná a bude fáktúrovaná s daňou 
z pridanej hodnoty (DPH). 

Článok 6 

Doba trvania zmh:ivy a sposob jej ukončenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Zmluvuje možné ukončiť: a) dohodou stránku dňu uvedeného v písomnej dohode; alebo b) 

písomnou výpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany bez uvedenia dóvodu, s 1-mesačnou 
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení 
písomnej výpovede. 

c3. Ak objednávatel' bude v omeškaní so zaplatením ktorejkol'vek oprávnene fakturovanej sumy 
o viac ako 15 dní, dodávatel' má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia 
nastávajú dňom doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného 
právneho úkonu druhému účastníkovi. 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorýchjedno vyhotovenie obdrží každá 

zo zmluvných strán. 
4. V prípade akejkol'vek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví 

tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane. 
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