
Rámcová zmluva 

o poskytovaní služieb 

(ďalej len Zmluva)  

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:                      Materská škola Miletičova, Miletičova 37, 821 09 Bratislava 

Zastúpený:                             Eva Bednaričová – riaditeľka MŠ 

Bankové spojenie:                 VÚB Bratislava 

Číslo účtu:                             1638442953/0200 

IČO:                                       31786995 

DIČ: 

( ďalej objednávateľ ) 

 

Dodávateľ:                          3.KM s.r.o., Vŕbová 6, 821 07 Bratislava 

Zastúpený:                           Ing. Ernest Kuna, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:               Tatra banka a.s. Bratislava 

Číslo účtu:    2625074025/1100        

IČO:      35893842 

DIČ:     SK2021857255 

( zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka číslo 

32505/B ) 

( ďalej poskytovateľ ) 

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1   Poskytovateľ zabezpečí a vykoná pre objednávateľa na základe objednávky nasledujúce   

        služby: revízie elektrických zariadení (el. rozvody, rozvádzače, bleskozvody a el.  

        spotrebiče), údržbu a opravy elektrických zariadení.  

2.3   Poskytovateľ  bude vykonávať práce podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle bodu 

        2.1. 

2.4   Poskytovateľ zabezpečuje pracovníkov v zmysle vyhlášky MPS a R č. 508/2009 Z. z.  

        § 23 v plnom rozsahu prevádzky.  

2.5   Pracovník vykonávajúci činnosť na elektrickom zariadení zodpovedá za elektrické 

        zariadenie v zmysle vyhlášky MPS a R č. 508/2009 Z.z. § 23a §24.  

 

 

 

 



Článok III. 

Cena poskytovaných služieb a platobné podmienky 

 

3.1   Cena za realizáciu predmetu tejto zmluvy definovanej v článku II., bude stanovená 

        dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky vypracovanej poskytovateľom.  

3.2   Cenu za predmet zmluvy zaplatí objednávateľ na základe predloženej faktúry po prevzatí   

  odovzdávacieho protokolu. 

3.3   Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

3.4   Objednávateľ uhradí predloženú faktúru do 30 dní odo dňa doručenia poštou  alebo  

  e-mailom. 

3.5   K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH a v prípade 

zmeny 

    rozsahu poskytovaných služieb. 

 

Článok IV. 

Doba platnosti zmluvy a spôsob plnenia 

 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 3 rokov a nadobúda účinnosť dňom 
podpísania zmluvy zmluvnými stranami. 

4.2 Túto zmluvu možno ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu 

akéhokoľvek porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
c) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace, 

ktorá začína plynúť od prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. 

   

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované 
  písomnou formou. 

5.2   Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami k 
  zmluve. 

5.3   Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných  
  ustanovení Obchodného zákonníka. 

5.4   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.  
 
 
 
 

 
 
V Bratislave, dňa 10. 09. 2014   V Bratislave, dňa 10. 09. 2014 

 

 

 

 

-----------------------------      ------------------------------ 

    Objednávateľ              Poskytovateľ 


