
Rámcová zmluva o poskytovaní výkonov a prác pre rok 2016

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ: SABAR, s.r.o.
053 21 Markušovce
zastúpený: Ing. Ľubošom KOVÁČOM

konateľom spoločnosti 
IČO: 36191621
IČ DPH: SK2020033785
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko

pobočka Spišská Nová Ves 
číslo účtu: 5207457/5200
Zapísaný: Obchodný register OS Košice 1 Oddiel Sro, Vložka

Č.11007/V

1.2. Objednávateľ: Obecný úrad Rudňany
Rudňany 234 
053 23 Rudňany
zastúpený: Miroslavom BLIŠŤANOM

starostom obce 
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
Bankové spojenie: VUB Spišská Nová Ves 
číslo účtu: 24120592/0200

2. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadaviek obce vykonávať opravu a výmenu 
plastových okien a dverí Obecného úradu Rudňany, vrátane ich súčastí a doplnkového 
sortimentu v období od 01.02.2016 do 31.12.2016.

3. Cena

Cena výkonov a prác bude stanovená po ich následnej realizácii.

4. Platobné podmienky

4.1. Realizované výkony a práce budú fakturované po ich ukončení. Splatnosť faktúr je 14 
dní.

4.2. V prípade nedodržania lehoty splatnosti je predávajúci oprávnený účtovať poplatok 
z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.
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5. Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1. Zhotoviteľ je povinný spracovať požiadavku na základe tejto zmluvy najneskôr do 2 
pracovných dní a informovať objednávateľa o cene a čase realizácie výkonov a prác.

5.2. Objednávateľ na účel realizácie výkonov a prác včas sprístupní požadované priestory.

6. Doručovanie

6.1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek právny úkon (ďalej len ..Výzva“) jednej zmluvnej 
strany (ďalej len „Odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane 
(ďalej len „Adresát“), ak bola uskutočnená doporučeným listom do vlastných rúk, na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy 
písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom 
Adresát výzvu prevzal, alebo odmietol prevziať, alebo sa uložená zásielka zaslaná na 
adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila Odosielateľovi. Zmluvné strany sa zároveň 
zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 
potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto 
uzavretej zmluvy, zmenu či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska 
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania alebo 
likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto 
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň 
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

7. Ostatné dojednania

7.1. Zmluva sa uzatvára na rok 2016.

7.2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom 01.02.2016.

7.3. Zmluva môže byť z oboch strán vypovedaná s jednomesačnou výpovednou lehotou, 
ktorá začne plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede.

7.4. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov.

7.5. Zmluva sa uzatvára v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom vyhotovení.

V Markušovciach, dňa:

SABAR, s.r.o.
053 21 Markušovce


