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Názov zákazky:  „Externý manažment pre Obec Mýtne Ludany“ 

 

Rámcová dohoda  č. 1/2021 
uzatvorená podľa ustanovení § 269, ods. 2 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

a  § 2 ods. 5 písm. g) v spojení s § 83  ods.  2 až  9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 (ďalej len „Rámcová dohoda“) medzi 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  

 

Názov: Obec Mýtne Ludany 

Sídlo: Kostolná 340/14, 935 56 Mýtne Ludany 

IČO: 00307297 

DIČ: 2021023642 

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Mojzeš, starosta obce  

Číslo účtu IBAN:  

E-mail na odosielanie objednávok: mytneludany@gmail.com  

Tel. na odosielanie objednávok:   +421 915 102 888 

 

    (ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

2. Poskytovateľ: 

Obchodné meno:  JUDr. Ladislav Lauko   

Sídlo:  Kúpeľná 510/5, 935 87 Santovka 

IČO:  52777197 

Číslo účtu IBAN:  SK06 0900 0000 0051 6485 1904 

E-mail na doručovanie objednávok: laukoladislav1@gmail.com  

Tel na prijímanie objednávok:  +421 908 161 265 

     (ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia  

1. Táto Rámcová dohoda je uzavretá ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou v rámci prieskumu 

trhu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o VO“) na predmet zákazky: 

„Externý manažment pre Obec Mýtne Ludany“ vyhlásenej v Obci Mýtne Ludany dňa 

18.01.2021 pod číslom: 01/2021. 
 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý plniť predmet tejto Rámcovej dohody 

prostredníctvom praxe v predmetnej oblasti a živnostenským oprávnením. 

Článok III. 

Predmet Rámcovej dohody a doba trvania Rámcovej dohody  

1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok predávajúceho priebežne počas trvania tejto 

Rámcovej dohody  poskytovať riadne a včas nasledovné služby: 

mailto:laukoladislav1@gmail.com


Strana 2 z 5 

 

- Príprava podkladov pre vypracovanie smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce 

- Príprava podkladov pre vyhotovenie zmlúv   

- Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie nenávratných finančných 

príspevkov a vypracovanie žiadostí  

- Zabezpečenie činností spojených s verejných obstarávaním pre zákazky s nízkymi 

hodnotami 

- Príprava podkladov na vymáhanie daňových nedoplatkov  

- Príprava niektorých materiálov pre rokovanie obecného zastupiteľstva 

- Administratívne služby súvisiace s prípravou podkladov pre vyjadrenia obce  

- Inžinierska činnosť- zabezpečenie podkladov pre územné konania, stavebné povolenia, 

kolaudačné rozhodnutia pre obec 

- Komunikácia s orgánmi miestnej štátnej správy a osobné doručenie korešpondencie pri 

úkonoch 

 

2. Služby uvedené v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto Rámcovej dohody (ďalej len  „služby“) 

budú vykonané na základe objednávok objednávateľa a za podmienok uvedených v tejto 

Rámcovej dohode, v súťažných podkladoch z verejného obstarávania a v príslušnej 

objednávke a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v súlade s touto  

Rámcovou dohodou.  

 

3. Maximálny finančný limit poskytnutých služieb podľa tejto Rámcovej dohody je 9.300 

EUR s DPH (slovom: deväťtisíctristo eur). Predpokladané množstvo poskytnutých služieb  

je uvedené  v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka. Objednávateľ  sa nezaväzuje  vyčerpať 

maximálny finančný limit objednávok, ani vyčerpať predpokladané množstvo poskytovaných 

služieb a vyhradzuje  si  právo objednávať služby podľa svojich potrieb.    

4. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 22 mesiacov t. j. od 

01.02.2021 do 30.11.2022 a zároveň odo dňa  účinnosti tejto Rámcovej dohody alebo do 

vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok, ktorý je uvedený v Čl. III.  bod  1.  

tejto Rámcovej dohody, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  

Článok IV. 

Podmienky zadávania zákaziek na základe Rámcovej dohody 

1. Objednávateľ formou objednávky upraví podľa svojich potrieb podmienky poskytnutia služieb 

-  množstvo a druh služby a termíny dodania v súlade s ustanoveniami tejto Rámcovej dohody. 

2. Objednávky bude objednávateľ realizovať telefonicky alebo elektronicky e-mailom podľa 

aktuálnej potreby obce a to najmenej v mesačnej periodicite na služby uvedené v Čl. III, bod 1 

Rámcovej dohody. Poskytovateľ poskytne výsledok služby v primeranom čase, vždy 

v závislosti od jej povahy a s prihliadnutím na náročnosť úkonov, z ktorých služba pozostáva.  

3. Objednávka musí obsahovať jednotlivé činnosti, z ktorých služby pozostávajú.  

4. Objednávky objednávateľa nebudú limitované minimálnym množstvom objednávanej služby, 

ani minimálnou cenou za objednávané služby v jednej objednávke. 

5. E-mailová objednávka sa považuje za doručenú do dispozície poskytovateľa, ak 

objednávateľovi príde notifikácia o tom, že e-mail bol doručený na e-mailovú adresu 

poskytovateľa uvedenú v Čl. I tejto Rámcovej dohody.  Telefonická objednávka sa považuje za 

doručenú do dispozície  poskytovateľa momentom, kedy poskytovateľ telefonicky potvrdí jej 

prijatie.  

6. Momentom doručenia objednávky do dispozície poskytovateľa, je poskytovateľ objednávkou 

viazaný. 
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7. Poskytovateľ nie je objednávkou viazaný len vtedy, ak obratom objednávateľovi oznámi,  že 

u neho nastali okolnosti vylučujúce zodpovednosť, za ktoré sa považuje prekážka, ktorá 

nastala nezávisle od vôle poskytovateľa a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by poskytovateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo 

prekonal, a ďalej, že by túto prekážku mohol predvídať. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.  

8. Poskytovateľ je povinný písomne (e-mailom) oznámiť objednávateľovi, že nie je schopný 

dodať službu podľa objednávky objednávateľa.   

Článok V. 

Miesto dodania a  dodacie podmienky  

1. Ak v objednávke nebude uvedené inak, miestom dodania služby je: 

Obec Mýtne Ludany – Obecný úrad Mýtne Ludany, Kostolná 340/14, 935 56 Mýtne Ludany. 

2. Poskytovateľ služby dodá výsledok služby prostredníctvom e-mailu alebo ak to vyžaduje 

povaha výsledku služby, na dohodnuté miesto na svoje vlastné náklady.  

Článok VI. 

Cena za poskytnuté služby 

1. Cena za jednotlivé poskytnuté služby  je dohodnutá podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  

o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako výsledok verejného  

obstarávania na predmet zákazky uvedený v Čl. II. tejto Rámcovej dohody v Prílohe č. 1 – 

Cenová ponuka tejto Rámcovej dohody. 

2. Cena za poskytnuté služby uvedené v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka tejto Rámcovej dohody je 

jednotkovou cenou jednotlivých poskytovaných služieb vrátane DPH  a je cenou konečnou.  

3. Objednávateľ nebude poskytovať na plnenie predmetu dohody preddavok (zálohu). 

Článok VII. 

Platobné podmienky a fakturácia 

1. Poskytovateľ vystaví faktúru objednávateľovi vždy na základe skutočne vynaloženého času  za 

jednotlivé služby k poslednému dňu v mesiaci, ktorú doručí najneskôr do desiatich 

kalendárnych dní od jej vystavenia. Faktúra bude obsahovať súpis vykonaných služieb 

a množstvo hodín za vykonané služby. 

2. Faktúra je splatná do 15-tich dní odo dňa doručenia faktúry. Deň zaplatenia ceny za 

poskytnuté služby je deň pripísania fakturovanej ceny z účtu objednávateľa na účet 

poskytovateľa. 

3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 

legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, 

resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto 

faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou prílohou 

plynie nová 30-dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľovi.   

4. Poskytovateľ sa zaväzuje na všetkých faktúrach uvádzať číslo tejto Rámcovej dohody.  
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Článok VIII. 

Odstúpenie  a výpoveď    

1. Ak poskytovateľ po nadobudnutí účinnosti tejto Rámcovej dohody stratí spôsobilosť 

vyžadovanú zákonom č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní v z. n. p. alebo stratí 

iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Rámcovej dohody alebo  ak sa po 

nadobudnutí účinnosti tejto Rámcovej dohody ukáže nepravdivým vyhlásenie predávajúceho 

v článku II., bode 2. tejto Rámcovej dohody, považuje sa to za podstatné porušenie tejto 

Rámcovej dohody a zakladá kupujúcemu právo od tejto Rámcovej dohody odstúpiť.  

2. Kupujúci  je oprávnený od tejto Rámcovej dohody odstúpiť, ak:   

a) poskytovateľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Rámcovej 

dohody; 

b) poskytovateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Rámcovej dohody 

iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej 

primeranej lehote na nápravu;   

c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť poskytovateľa trvajú viac ako  60 dní; 

d) poskytovateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. zákonom č. 455/1991 Zb. 

Zákon o živnostenskom podnikaní v z. n. p. a/alebo  stratil iné právne alebo vecné 

predpoklady na riadne plnenie tejto Rámcovej dohody alebo sa po nadobudnutí 

účinnosti tejto Rámcovej dohody ukázali nepravdivými vyhlásenia predávajúceho 

v článku II bode 2 tejto Rámcovej dohody; 

e) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Rámcovej dohody podľa § 19 zákona 

č.  343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

f) z iných zákonných dôvodov.   

3. V prípade odstúpenia od Rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 

strán k dátumu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Rámcovej dohody. Účinky odstúpenia 

od Rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 

Rámcovej dohody druhej zmluvnej strane. 

4. Obe zmluvné strany môžu Rámcovú dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota  je  tri (3)  mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Článok IX. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Veci  výslovne touto Rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, zákona o VO a ďalšími všeobecne záväznými platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a EÚ. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Rámcovej dohody budú riešiť 

osobným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 

zmluvnými stranami na základe tejto Rámcovej dohody sa riadia slovenským právnym 

poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na 

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek prípadné pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto 

Rámcovej dohody voči objednávateľovi, nepostúpi tretím osobám. 
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4. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie Rámcovej dohody a poskytovateľ 1 

vyhotovenie. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka, 

6. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Rámcovú dohodu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 

V Mýtnych Ludanoch dňa 27.01.2021                          V Mýtnych Ludanoch, dňa 27.01.2021                           

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

      JUDr. Ladislav Lauko                                                  Ing. Štefan Mojzeš 

                 starosta obce 

 

 

 


