
RÁMCOVÁ DOHODA č. 7/2010/PO 

   uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka 

     Č1.I  

Zmluvné strany 

Obchodné meno:  Bardejovské kúpele a.s. 

Adresa :  086 31 Bardejovské kúpele 

V zastúpení:  JUDr.Ing. Jaroslav Komora 

Číslo účtu:   4007822558/7500 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Bardejov.. 
 

  IČO 36168301                    DIČ SK 2020026250   

  tel./fax +421544774245           +421544723549 

 

Metodicko - pedagogické centrum Bratislava 

Tomášikova 4 820 09 Bratislava  

PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., generálny riaditeľ

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica
  

 

 

Čl.II  

Predmet dohody 

 

2.1 Predmetom tejto dohody sú hotelové a reštauračné služby, ubytovanie, prenájom školiacej 

miestnosti, prenájom techniky, služby spojené s podávaním jedál (poskytnutie stravy vo výške 

stravného podľa zákona o cestovných náhradách) v cenových reláciách uvedených v prílohe         

č. 1, pre zabezpečenie vzdelávacích aktivít MPC Bratislava, realizácie vzdelávacích        

programov financovaných z rozpočtu Národného projektu Profesijný a kariérny rast 

pedagogických zamestnancov a projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských 

škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 

Dodávateľ: 

Objednávateľ: 

Adresa: 

v zastúpení 

Číslo účtu: 

IČO: 

7000063679/8180 

00164348 



2.2 Dodávateľ sa touto dohodou zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa hotelové a reštauračné 

služby podľa ods. 2.1 tejto dohody a objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté služby      

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu . 

2.3 Predmet dohody bude dodávateľom vykonávaný v priebehu roku 2011 po častiach,          

pričom predmet jednotlivých čiastkových dodávok (termín, množstvo a druh) bude 

objednávateľom upresňovaný formou záväzných samostatných písomných objednávok. 
 
 

Čl. III 

Cena 

3.1 Cena za služby vykonané podľa ČI. II ods. 2.1 dohody je dohodnutá v súlade so zákonom 

283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov ako cena         

maximálna ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na jednotlivých cenách služieb uvedených v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy sú vrátane 

DPH, celková výška fakturovaných cien za celé obdobie roka 2011 je maxim. 49 999 €               

včítane DPH. 

3.3 Cenu dohodnutú v ČI. III ods. 3.2 je možné meniť pri zmene daňových predpisov, zákona            

o cestovných náhradách a zmene vstupných médií so súhlasom obidvoch zmluvných strán.. 

ČI. IV.  

Platobné podmienky 

4.1 Faktúry za predmet dohody budú zasielané k preplateniu na adresu: Metodicko - 

pedagogické centrum, regionálne pracovisko, Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov, bankové 

spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000063679/8180. 

4.2 Právo fakturovať dohodnutú cenu vzniká dodávateľovi po vykonaní a dodaní predmetu 

obstarávania. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej splatnosti faktúr. Splatnosť faktúry sa počíta odo           

dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa. Faktúry budú preplácané výhradne                     

prevodným príkazom. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní presného názvu predmetu zmluvy na faktúrach                  

a dodacích listoch tak, ako je to uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a špecifikované                               

v objednávkach. Pokiaľ dodávateľ túto zásadu nedodrží, budú doklady vrátené na            

prepracovanie a tým zaniká povinnosť objednávateľa uhradiť vrátenú faktúru až do doby jej 

prepracovania a doručenia prepracovaných dokladov, čím dôjde zároveň k ekvivalentnému 

posunutiu termínu splatnosti faktúry. 

 



4.5 Faktúry zasielané dodávateľom k preplácaniu musia obsahovať všetky stanovené       

náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým dokladom. 

Dodávateľ zašle faktúru na preplatenie vždy 4x s potvrdenými dodacími listami zo strany 

preberajúceho. 

Čl V  

Dodacie podmienky 

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet dohody vykoná na základe samostatných objednávok 

zaslaných najneskôr 10 dní pred požadovaným termínom. 

5.2 Vo všetkých dokladoch, listoch a faktúrach uvedie predávajúci číslo dohody. 

Čl. VI.  

Úrok z omeškania 

6.1 Dodávateľovi vzniká právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 %             

z fakturovanej ceny „predmetu dohody" za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry. 

 

Čl. VII 

Zánik a vypovedanie dohody 

7.1 Pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody môže oprávnená strana 

okamžite od dohody odstúpiť. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie dohodnutej povinnosti budú 

považovať akékoľvek porušenie. 

7.3 Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade preukázaného 

zásahu vyššej moci resp. zásahom úradných miest. 

7.4 Dohodu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu, 

výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým 

dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede drahej zmluvnej strane. 

 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť za nedostatky 

8.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet dohody bude poskytnutý v súlade so záväzkami           

tejto dohody. Obidve strany sa dohodli, že v prípade zistenia nedostatkov má objednávateľ         

právo požadovať a dodávateľ povinnosť tieto nedostatky odstrániť okamžite.



 
Čl.IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1 Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011 

9.2 Dohodu možno dopĺňať alebo meniť formou písomných dodatkov k dohode podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

9.3 Vzťahy v tejto dohode neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

9.4.Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je vyhotovená 

v rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva podpísané rovnopisy                                          

. 

 

V ....................... dňa........................    V Bratislave, dňa.............................. 

 

 

 

  

 

                zhotoviteľ                       objednávateľ



 
Príloha č.l 

Názov ubytovacieho a reštauračného zariadenia:     

 

 

 

      Dátum:.......................................... 

 

 ............................................................ 

   Pečiatka a podpis 
 

Oblasť: 
 

Názov poskytovaných služieb Cena s DPH v EUR 

Ubytovanie na osobodeň 25,00 € 

Nájom školiacej miestnosti na 1 hod. 20,00 € 

Stravovanie: - polopenzia 

 - plná penzia 

5,40 €  

8,30 € 


