
   Rámcová zmluva  na dodanie služieb   

        č. 3/2015 

   (ďalej ako Zmluva) 

   Uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 

Dodávateľ:  

Názov:  Lamitec, spol. s r.o. 

Sídlo:  Nová Rožňavská 134/A, 831 04  Bratislava 

Zápis:  v OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č. 14018/B 

IČO:  35710691 

IČ DPH: SK2020249638 

Banka:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2620023456/1100 

Zastúpený: Ing. Martin Molčan, konateľ telefón: 02 32117510 

     

       

  (ďalej len dodávateľ) 

 

Odberateľ: 

Názov:  Malokarpatské múzeum v Pezinku 

Sídlo:  M.R. Štefánika 4,   902 01  Pezinok 

IČO:  00350095 

DIČ   2020663645 

Banka:  OTP 

Číslo účtu: 472122/8180 

Zastúpený: PhDr. Martin Hrubala, PhD.  telefón: 033 6413347 

       

  (ďalej len odberateľ) 

 



     Čl. I. 

    Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je určenie základných podmienok dodávky  tovaru.  Zmluvné strany 

sa dohodli, že vzájomné obchodné prípady budú medzi nimi uskutočňované v zmysle tejto 

zmluvy.  

 

     Čl. II. 

    Dodacie podmienky 

 

1. Tovar bude odberateľovi dodávaný na základe jeho písomnej resp. emailovej objednávky  

2. Dodávka tovaru bude realizovaná dovozom tovaru dodávateľom 

3. Dodávateľ sa zaväzuje prijať objednávku a zrealizovať dodávku tovaru podľa pokynov 

odberateľa 

 

     Čl. III. 

    Platobné podmienky 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi faktúru za dodaný tovar v lehote splatnosti 14 

dní od dodania faktúry.  V prípade, že odberateľ nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, má 

dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň (aj začatý) 

omeškania. 

 

     Čl. IV. 

    Zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za prípadné vady tovaru dodaného odberateľovi v zmysle ustanovení 

Obchodného zákonníka 

2. Odberateľ je povinný s náležitou pozornosťou každú dodávku tovaru prezrieť 

a o prípadných nedostatkoch urobiť zápis, ktorý musí byť potvrdený obidvomi zmluvnými 

stranami.  

3. Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, kto vadu spôsobil a musí byť uplatnená do 5 

pracovných dní od podpísania zápisu o nedostatkoch 

 



     Čl. V. 

    Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a uzatvára sa na dobu neurčitú 

2. Táto zmluva zaniká 

 a) dohodou zmluvných strán 

           b) písomnou výpoveďou doručenou druhej strane, pričom výpovedná lehota je 

jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiac nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane 

           c)  okamžitým odstúpením od zmluvy - pre prípad závažného alebo opakovaného                  

porušenia zmluvných či zákonných povinností niektorou zo zmluvných strán 

 d) v prípade, ak sa dodávateľ dostane do konkurzu alebo zrušením odberateľa 

3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadi príslušnými  

ustanovenia Obchodného zákonníka v plnom znení 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma 

zmluvnými stranami 

5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom jeden si ponechá odberateľ 

a druhý dodávateľ 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, a že táto 

zmluva bola dohodnutá na základe výhodných podmienok pre obidve zmluvné strany 

vzhľadom na predchádzajúcu spoluprácu a výhodu sídla oboch zmluvných strán. Obe strany 

prehlasujú, že nemajú žiadne nedoplatky voči a nie je voči nim vedené exekučné konanie.  

 

Pezinok   1. január 2015 

     

 

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

PhDr. Martin Hrubala, PhD         Ing. Martin Molčan, konateľ 

Malokarpatské múzeum v Pezinku                 Lamitec, spol. s r.o. 
 

 


