
Rámcová zmluva na dodávku  
Školskej karty 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka 

 
medzi: 
 
Dodávateľ:  MAXiLab.net s.r.o. 

so sídlom Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr 
   IČO: 44 431 929 

 zapísaná v obch. reg. OS Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 23316/N 
   v mene spoločnosti: Ing. Ernest Godányi - konateľ 
 
 
a 
 
Škola:   Základná škola Konštantínova 1751/64 Stropkov 
adresa:          Konštantínova 1751/64, 091 01  Stropkov 
IČO:   37873172 
DIČ:        2021639246 
bankové spojenie:  VÚB a.s. č. 1642366359/0200 ,  1642349559/0200 
zastúpená:    Mgr. Tatiana Spišáková - riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 (ďalej spoločne „zmluvné strany“) 

 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
 
1. Touto zmluvou si zmluvné strany rámcovo upravujú podmienky dodania Školských 

kariet v rozsahu špecifikovanom v čl. II tejto zmluvy a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť 
mu kúpnu cenu podľa čl. III tejto zmluvy.  

 
 
 

Čl. II 
Dodacie podmienky 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi Školské  karty (s ČB potlačou) pre všetky 

osoby ktoré Odberateľ eviduje v informačnom systéme v minimálnom celkovom 
počte 700ks (ďalej spoločne len „Predmet kúpy“) alebo individuálne podľa 
objednávky v evidenčnom systéme Dodávateľa, ktoré budú obsahovať údaje 
Odberateľa špecifikované v čl. IV ods. 1, najneskôr do 14 dní odo dňa kumulatívneho 
splnenia povinností Odberateľa podľa čl. IV ods. 1 a čl. III  tejto zmluvy. 

 
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať Školskú kartu Odberateľovi po dobu štyroch 

školských rokov najmenej do 30.06.2017 
 
 



3. Odberateľ je povinný odoberať Školskú kartu pre všetky osoby evidované 
v informačnom systéme minimálne po dobu troch školských rokov najmenej do 
30.06.2017.  

 
4. Pri individuálnych objednávkach dodá Dodávateľ Školské karty do 10 dní od zaslania 

objednávky. 
 
 

5. Súčasťou dodávky Školských kariet je aj: 
a) databáza čísiel Školských kariet 
b) prístup do informačného systému Dodávateľa 

 
 

6. Návrh grafického dizajnu a texty na Školskej karte (ďalej len „vizuál“) dodá Dodávateľ 
na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní od poskytnutia údajov podľa Čl. IV. ods. 1 
 

 
Čl. III 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Odberateľovi kúpnu cenu a to postupom podľa 
odseku 2 tohto zmluvného článku. Ceny Školských kariet sú stanovené v prílohe, 
ktorá je súčasťou tejto zmluvy. Celková kúpna cena bude pozostávať z násobku  
Školských kariet a príslušných cien.   

 
2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi: 

a)  pri prvotnej objednávke Školských kariet peňažnú sumu 3.500.-€ do 25.06.2013. 
b) pri individuálnych objednávkach Školských kariet uhradí sumu na základe 
vystavenej faktúry so splatnosťou 10 dní. 
 

3. Kúpna cena, resp. jej jednotlivé časti podľa tohto zmluvného článku sa považujú za 
uhradené v momente, ako je peňažná suma zodpovedajúca cene pripísaná na 
bankový účet Dodávateľa. 

 
Čl. IV  

Súčinnosť Odberateľa 
 
1. Odberateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy poskytnúť 

Dodávateľovi údaje pre vyhotovenie Školských kariet v rozsahu:  
a) voliteľné texty ako napr. adresa školy, kontaktné údaje škola atď. 
b) logo školy 

 
2. Odberateľ na účely splnenia povinnosti podľa ods. 1 tohto zmluvného článku 

vyhlasuje, že má súhlas osôb uvedených v danom ustanovení na poskytnutie ich 
osobných údajov Dodávateľovi a Dodávateľ sa zaväzuje nepoužiť tieto osobné údaje 
na účel iný, než je dohodnutý v tejto zmluvy, nezverejniť tieto údaje a neposkytnúť 
ich tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa. 

 
3. Vizuál karty podľa Čl.II ods. 2  Odberateľ schváli svojim podpisom alebo elektronicky 

najneskôr do 14. dní od dodania vizuálu.  
 

 
 
 
 



 
Čl. V  

Platnosť zmluvy a Ukončenie zmluvy 
 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.06.2017 
 
2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy písomným prejavom vôle 

doručeným druhej zmluvnej strane z dôvodu omeškania Odberateľa so splnením 
povinnosti podľa čl. III , čl. IV ods. 1 viac než 60 dní.  
 

3. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy písomným prejavom vôle 
doručeným druhej zmluvnej strane z dôvodu omeškania Dodávateľa so splnením 
povinnosti podľa čl. II viac než 60 dní. 
 

4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy aj z dôvodu 
podstatného porušenia zmluvy druhou stranou v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 
 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane Odberateľa sa Odberateľ 
zaväzuje nahradiť Dodávateľovi náklady vynaložené do momentu odstúpenia od 
zmluvy na plnenie jeho zmluvných povinností. 

 
 

Čl. VI  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

pri podpise zmluvy dva. 
 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
výhradne vo forme očíslovaných písomných dodatkov k nej. 
 

3. Zmluvné strany si text zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na 
znak čoho ju v rámci svojej neobmedzenej zmluvnej voľnosti vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
 
 
 
V ............................... dňa ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................     ............................................ 
     Dodávateľ                     Odberateľ 
Ing. Ernest Godányi – konateľ       Mgr. Tatiana Spišáková   

          riaditeľka školy 


