
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLÚŽI
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 3 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
(ďalej len ako „zmluva“)

mestský po í k služieb Čadca

fJEZjrt .0272019-ods. 2 zákon
Prílohy / liMy;

h 'MO tptiu

Vyliavutc:

Poskytovateľ:

Objednávateľ:

ČI. I.
Zmluvné strany

Mestský podnik služieb Čadca
So sídlom: Podzávoz 284, 022 01 Čadca 
Zastúpený: Pavol Latka -  poverený riadením MPS 
IČO: 00 183 326 
DIČ:2020421568
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., č. účtu: 2929911662/1100 
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Centrum voľného času
So sídlom: Ochodnicač. 121, 023 35 Ochodnica 
Zastúpený: Mgr. Alena Falátová- riaditeľka CVČ 
IČO: 42069751 
DIČ:2022876372
Bankové spojenie: VÚB a.s., č. účtu: SK5802000000002637569359 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „zmluvná strana“)

ČI. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby mestskej plavárne podľa 
požiadavky objednávateľa od 1.02.2019 do 31.12.2019 a záväzok objednávateľa za to poskytovateľovi 
zaplatiť dohodnutú odmenu podľa podmienok ustanovených touto zmluvou.
2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi vstupy na mestskú plaváreň v období od 11 .januára do 31. 
decembra a to konkrétne každý pondelok od 15:30 hod do 16:30 hod.

Článok m .
Osobitné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vstupné na dieťa bude predstavovať sumu 0,70 Eur.
2. Miestom konania: Mestská plaváreň Čadca, ul. Športovcov č. 1825, 02201 Čadca
3. Počet detí sa vždy nahlási pri vstupe na bazén v pokladni.
4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť s poskytovateľom.
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vstup do bazénu z dôvodu nedodržania hygieny v 
šatniach alebo v bazéne.

Článok IV.
Odmena

1. Dohodnutá odmena je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
2. - 0,70 Eur -  vstupné na dieťa.
3. Dohodnutá odmena zahŕňa všetky náklady spojené so záväzkom poskytovateľa.
4. Odmena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) poskytovateľa, ktoré budú 
objednávateľovi zasielané poštou. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu, počet detí a 
špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúry je 20 dní, podľa splatnosti uvedenej na faktúre. Pre



účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň pripísania príslušnej finančnej sumy v prospech 
účtu poskytovateľa.
5. Meniť dohodnutú odmeňuje možné len na základe dohody zmluvných strán vo forme 
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

ČI. V.
Zmluvná pokuta

1. Pre prípad nedodržania povinností podľa tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli nasledovné 
pokuty:
2. - za omeškanie poskytovateľa s poskytnutím služieb podľa článku III. ods. 2 tejto zmluvy 
pokuta vo výške 50,— Eur za každé porušenie povinností.
3. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením odmeny pokutu vo výške 0.02% z nezaplatenej 
ceny odmeny za každý deň omeškania.

ČI. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia podporne príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdržaní objednávateľ 
jedno a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ochodnici, dňa.......... ....................... ......, dňa

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:
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