
nÁucovÁ zMLwA o DoDANí rovaRov A posl(yrovaNí
s1,1lžm,n

uzavretá v sulade s § 269 ods. 2 zál<, ě.513/1991 Zb. Obchodný zrákonník v platnom znení
(ďalej len,,Otchodný zakonník")

ť!áuot 1

l. 1. obchodné meno: Materská škola Chmelinec t4l,|l6, Púchov

Sídlo: Chmelinec l4lll 6, Púchov

tČo: 36t29682

DIČ: 2021669749

Štatuárny orgálr: Danka Černičková, riaditeť školy

(ďalej len,,obj ednávateln')

1.2, obchodné meno: Mgr. Roman Rosina, RaR creative

Sídlo: Tulipanová 17 92l 8, Púchov

tČo: 46162194

Zápis,

DIČ: l02l278500

IČ ppn: SK1021278500

Štatutárny orgán: Mg. Roman Rosina, konateť

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s

IBAN:
BIC: sK47 1l00 0000 0029 l094 8318

(ďatej len,,dodávateln')
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č!ánc!:2

Predmet zmluvy

Pr"erlrnetnm lPitn ztn!rrr'^_.' ip qórlizlt dnrl4rrct+t'a nnclr.řnr'rf' rrlriaánárraŤpl'nrli clrlř,lrv aiÉUit úúúů i úL'!i ů, ýij--;aí -i:_ii U-U. if, 'riiiú ť iai,ti U- vi }il i ; ij'l' i3

tovary špecifikované v tomto članku zrrrluvy riadne, v dojednanom termíne a za
dohodnutých podnoienok v unysl€ teito zrnluvy a iednotlirnfch obiednávok
objedrrávateťa, a závázok objednávateta za poskytruté služby a tovary zaptattť
dodávatel'ovi odmenu vo qíške dojednanej podťa jednotli{í/ch objednávok
objednávateťa a za podmienok dohodnuqich v tejto zrnluve.
službami sa na účely teito anrluw rozumeiú nasledorrné činnosti:
a) záúvadnicke práce a dodanie materiálu
b) iné s predmetonr súvisiace činnosti Bodťa oožiadaviek obiednávatel'a: {ďalei len
,,služby").
Tova,rom sa na írčely tejfo z,mlrrv,v roz.rrmejri nasledovné trrvary:
a )záhr aďnícky materiál
t_r) ué s puedmetcm s..jr.1risiaee !4r_rylnr nnrlloa rrnřinrlardp_! olriertnálrate!! {d'alei len

ínrro rrrli\
Jl*g ř 4E 

"i ,í.

Č!á*ak 3

§p6snh rlnrlnnin úovnrov R nnskvínvnnin slrržinh

Dodávateť sa zavázuje dodať tovary a posky,nrúť služby v termíne, v mieste plnenia a
v rozsahu Šoeci{ikovanom v teito zrrrluve a v anvsle písomných obiednávok
objednávateťa.
obiednávateť ie oprárrnený zaslať obiednávku na tovary a služby ai písomne na e-nnail
dodávateťa: rar.rosina@gmail.com. Prijatie objednávky dodávateť poťwdí písomne
(stačí e-mailom) objednávatel'ovi. Objednávka musí obsahovať minimálne názov a
mnoŽsfuo poŽadovaných tovarov a rozsah požadovaných sluáeb, požadovaný termín
dodania, dáfum, pečiatku a podpis oprárrnene| osobv obiedrrávateťa.
Dodávateť sa zav'ánlje o poskynruqich službách a skutočne strávenom čase viesť
oísonnnú evidenciu {dal€J len ..vÝkaz Bráco').
Objednávateť nadobúda vlasnrícke právo k tovarom ihneď po ich ptevzatí a podpísaní
ánáonialrn l.ictr.
EUÝ§v.v.aLj laJaÉ.

Nebezpečenstvo škody ptecháďza na objednávateía dodaním tovarov po podpise
dc4aeiehc lisai.
Dodávateť sa zav'ita$e poskynnúť na tovary zaručnú dobu v trvaní 2 rcky, ktorá zaětna
pl.,,nilť cd+ Cňg i=!ro pre.,,zríia s podnis,,l Codaciehc !is*;.
Objednávateli je poviruqi písomrre oznarniť dodávatelbvi vady tovalu, ktore zistil
dOda,tOčne OO nofuse dorlacieho !is!-rr a to lrez z|rtrtnř,néhn nrllrlerlrl nn fnrn čn rrarlrr
zistil. Dodávateť' je povinný k omámeniu podl'a predchádzajúcej vety sa písomne
vyjarlriti r1o 48 horlín a nawhníť sn6soh orlstránenia va,rly
Zmluvné strany sa zav{izajú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach
rozhodných pre spoluprácu podl'a teito zrnluv_v.
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1,

2,

Objedrrávateť poskynre dodávateťovi súčirurosť poUebrru pre riadrre dodarúe tovarov a
pryshrmrltie služel_r. a tl rrajrná {ln. že:

zabezpečí pripravenosť pracoviska, kde sa budú dodávať tovary a poskytovať
shrž,hv a printavencxt| rariar{ení na ktoqfch sa slrrř,hv hrrári postrrfovati;
po dobu realizácie znluvy sa zaváanje umožriť dodávateťovi, resp. jeho
zamesbrancom. pdstup do miesta plnenia za dodržania prevádzkoúch
podmienok obj ednávateťa;

. ak sa wskyfire newhnufirá poteba d'alších podkladov a inforrnácií na riadae
poskytovanie sluáeb a dodanie tovarov, v najkratšej technicky možnej lehote mu
tieto objednávateť pos§me; v pdpade objektívnych dóvodov anemožiujúcich
dodržanie tejto lehoty je objednávateť povinný tuto skutočnosť dodávatelbvi
ozrrimť a dohodnúť s ním d'alší postup.

Člán+t a

Terrnín a mipsfo nlnpnie

Miestom poslqfuutia služieb a dodania tovarov bude prevádzka objednávatefa v meste
Pťrelro.r alelro sídlo ol_rjedná_lratel'apodl'a čtántrt 1 ods. 1,1 tejto zmluqr.
Služby budú poskytované a tovary dodané za odmenu podťa jednotliých písomných
objednávok objednávateťa, doručených dodávateťovi.

A,, l FE E4alalR =

C+ns- * p!*t+bná p+rtmienky

zmlurmé sfiany sa dohodli, že cena za dodané tovary a poskyuruté služby bude určená
jednotlivo dohotlorr. ír.r,1l'" množ^sfva r{rrrlanli,ch tovarov a rozsahtr slrržieh rrverlenjlch v
jednotliqých objednávkach objednávateťa, na zaklade dohody objednávateťa a
dodávateťa. V pdpade nesúblasu s cenou podťa objednávok ob,iednávatel'a sa anluvné
sfiany zavžizujú rokovať v dobrej viere o odmene zatovaty a služby, ktoré majú byť
poskyfiruté.
Cena dohodnutá pri každej jednotlivej objednávke bude konečná a bude fakturovaná s

daňou z pridanej hodnoty (DPH)-
Dodávateť vystaví faktúru najskór k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po rnesiaci, v ktorom sa služby poskwli a tovar dodal. Splaunosť faktur ie 10 dní odo
dňa ich doručenia obj ednávatel'ovi.
Faktrrra - daňoqý doklad musí obsahovať všetk_v naležitosti stanovené platqfuni
právnymi predpismi.
I}onrčovanie faktúr rlot{ávafel'om sa realin{e prec{nosfne elektronicJ<orr fatmorr na e-
rnailové adresy objedrrávatel'a: rnsclunelirrecpuchov@cerrffurn.sk
Fakťrra je lfuadená &iorrr pripísda pdslrršn{ fhkt_rro.l.alej čiast§ rra irčet
dodávatel'a uvedený vo fakture a v člránku I.2 tejto zrnluvy.
7mlrlltnÁ síranrr namair', ncá.rn iaánnařranna zonnXí+of' ,rnXi ÁnllrÁrtrr. 

"rXacřn{lznrri
gtt.aúriiv iiLrriÉ_|* .llurugÉ.áuiú á*ťUvr!Éi

akékol'vek peřraáré pohl'adávky bez písornrrého ďebo ústneho sulrlasu druhej anluvnej
stťan;l. Zrnlu.mé strarr;l tektiež rremajťr plavo t"_z písoulého súhlasu furlrei znrlrlrmei

1.

2.

3.

4.

5.

6.



1.
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§fiany postupiť na tretiu osobu akékolŤek peňafoié pohladávky voči druhej arrluvnej
§lli.lltt;

Č!ár.ak í

Dohe frvnnil zmlrrv;r e spfisnhiei rrkončenia

ZmluvasalwaŇá§a na dobu neurčitu a to od odo dňa jej podpísania.
Zlnluw ie nnoáré rrkončiť: A. dohodou sfián ku driu uvedeného v písornnei dohode:
alebo B. písomnou výpoveďou ktorejkolŤek zmluvnej strany bez uvedenia dóvodu, s

l_nnesačnou výpovednou lehotou. VÝpovedná lehota zařlna plvnúť od nasleduiúceho
dňa po doručení písomnej výpovede.
Ak objednávateť bude v omeškaní so zaplatením ktorejkolvek oprávrrene faknrrovanej
sumy o viac ako 15 dní, dodávateť má právo odstupiť od tejto zrnluvy. Úei*v
odstupenia nastávajú dňonr doručenia písomného whotovenia tohto iednostranného
písonaného právneho rítkonu drrúrému účastúkovi.

Článok ?

íí v *,e-*E: llé lrsi :; ilq lg *i!i;r

Ztlluvanadobúda platnosť a účinnosť dňorn podpisu oboma zmluvrr;ýrni stranarni.
Atéko&rek zme:\_! a!el_.o dopbetúa tejto zmlur1, ie rrrožné *ryrkonať lerr formorr
písomného očíslovarrého dodatku, ktoqi bude podpísaný oboma anluvnými stranami.
7,g,!,::,g4 *q§a§r,, sg ť,,t§t+ dch+d!i. žz irb zá.,,ázk+rr,,,,,ďah. upra,,,e*Ý zl:ll,.!,"§tl 3 sp§fr,'

z rreho vzriknuté, sa budú riadiť sloverrskýrni právnyrni predpismi - Obclrodným
r*-qrrlrul!<+.u2=q1,]1r7i.'e!aq-imiprá-lryrl,rrnipredpismi.

Táto zrnluva je vyhotovená v dvoch rormopisoch, z ktoých jedno vyhotovenie obdrží
kaž,dá zo zmlrrvných strán.

V pdpade akejkol'vek zrrreny identifikačných údajov zrrrluvných strarr uvedených v
ziůtlavi teito anrluv_v. sú anrluvné staryl povinné tuto skutočnosť voored písornne

oznámiť druhej zrrlur.rrej strane.
Znnluvné strany prehlasuiú, že zrnluva ie podpisovaná podl'a ich pravei a slobodnei
vóle, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne neqihodných podmienok, že si ju
riadne prečítali a súhlasia s cel;ým jej obsahom.
Ak sa niektoré z ustanovení tejto zrnluy stane neplatn;im alebo neúčinným,
neplafrrosť, alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplafrrosť alebo
neúčinnosť ďalších ustanovení zrnluvy, arri samoírej zmluvy. Zmlurrné strany sa
zav'áa*jí. že neplafué alebo neučinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia
tak, aby bol v čo najváčšom moárom rozsalru dosiahnuý účel, ktoqf v čase uzawetia
teito zmhrv.v slerlovali neplafným alebo neričinným rrstanovením Ohrlohne 1rrrrlír

anlurmé sbany postupovať aj v pdpade, ak sa zisti, že niektoré z ustarroverú tejto
zmlrr-ry, j e 1gr.^7k otatelbé .

Akékoltek pdpadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto
3íl1:!.,,§,.] b,.rdú riešelrá predrrcstrrg rcko,,,sJ!!§ g d+lr*dcu z*r!u,-"ných strs§.
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VPúchov, dňa 3.9.2O20 V Púchove, dňa: 3.9.2Q20

MATERs *r*k"
_ CHMELINEq,14Il/6 @
o2o 01 PUcHoV

Objednávatel'

ReR creatlve
Tulipánová 17 92 /8,_020 0t
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