Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
,,Dohoda“)
Objednávateľ :
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
so sídlom: Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava
IČO: 35 738 880
DIČ: 2020270010
IČ DPH: SK2020270010
zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16570/B
bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK96 7500 0000 0040 0794 5101
zastúpený: Mgr. Peter Bánovec - konateľ
e-mail: peter.banovec@mepasys.sk
telefón: 02/22 11 11 59
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
MOBIZ trade s.r.o.
so sídlom: Zavarská 10/H 917 01 Trnava
IČO: 53 702 069
DIČ: 2121473002
IČ DPH:
zápis: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50845/T
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK17 0900 0000 0051 8640 1517
zastúpený: Lukáš Hrubý – konateľ
e-mail: hruby@mobiztrade.sk
telefón: 0944 456 212
(ďalej len ako „Dodávateľ“)
Objednávateľ a Dodávateľ (Objednávateľ a Dodávateľ ďalej tiež označovaní samostatne ako
„Zmluvná strana“ alebo spoločne len ako „Zmluvné strany“) sa dohodli na uzavretí tejto
Rámcovej dohody o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)
Čl. I
Predmet Dohody
1. Predmetom tejto Dohody je rámcová úprava podmienok odplatného poskytovania služieb
podľa Článku II tejto Dohody Dodávateľom podľa požiadaviek Objednávateľa, ktoré budú
bližšie určené (hlavne čo do predmetu, termínu a ceny za vykonanú činnosť) v samostatných
objednávkach Objednávateľa potvrdených Dodávateľom.
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2. Dodávateľ sa na základe Objednávateľom objednaných služieb po akceptovaní záväznej
objednávky Objednávateľa, zaväzuje dodať služby riadne a včas a Objednávateľ sa
zaväzuje za vykonané činnosti zaplatiť dohodnutú odmenu podľa Čl. IV tejto Dohody.
Čl. II
Poskytované služby
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi poskytne nasledovné služby:
-

predaj parkovacích lístkov

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude Objednávateľovi poskytovať služby podľa odseku 1. Čl. II
tejto Dohody na základe písomných objednávok Objednávateľa.
Čl. III
Objednávka
1. Objednávka Objednávateľa obsahuje najmä:
a) všetky potrebné fakturačné údaje Objednávateľa s uvedením konajúcej osoby,
b) druh a rozsah objednanej služby,
d) termín poskytnutia služby,
e) miesto poskytnutia služby,
f) obsah poskytnutej služby.
(ďalej len ako ,,Objednávka“)
2.

Objednávateľ sa zaväzuje Objednávku doručiť Dodávateľovi najneskôr 3 pracovné dni
pred dňom, kedy sa má služba poskytnúť. Pri nesplnení tejto lehoty nie je Dodávateľ
povinný službu poskytnúť, čo Objednávateľ berie na vedomie.

3. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávku Objednávateľa bezodkladne po jej doručení
alebo predložení, pričom potvrdenie objednávky z jeho strany sa považuje za odsúhlasenie
termínu poskytnutia služby pre Objednávateľa. Objednávka nemusí mať písomnú formu.
Písomná forma objednávky je splnená, pokiaľ je táto doručená prostredníctvom
elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na adresu:
mobiztrade@mozbiztrade.sk
Čl. IV
Cena poskytovaných služieb
1. Cena za poskytovanie jednotlivých služieb, špecifikovaných v Čl. II v bode 1. tejto Dohody
je medzi Zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
Služba:
predaj
parkovacích
lístkov / ks

Cena bez
DPH/úkon

Cena bez
DPH/úkon

Cena bez
DPH/úkon

Cena bez
DPH/úkon

Cena bez
DPH/úkon

Pracovný deň

Noc

Sobota

Nedeľa

Sviatok

10,75 EUR

12.68 EUR

13,17 EUR

15,59 EUR

15,59 EUR
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2. Dodávateľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú a odsúhlasenú cenu po začatí poskytovania
služby len v prípade, ak takéto zvýšenie ceny spolu s riadnym odôvodnením jej zvýšenia
vopred predložil Objednávateľovi, a ten prejavil svoj súhlas so zvýšením ceny v písomnej
forme. V prípade potreby je Dodávateľ povinný predložiť daňový doklad preukazujúci
potrebu zvýšenia dohodnutej ceny.
3. Dodávateľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ak neoznámi potrebu zvýšenia ceny bez
zbytočného odkladu Objednávateľovi po tom, čo sa ukázalo, že je potrebné prekročenie
dohodnutej ceny, a zároveň ak Objednávateľ so zvýšením ceny neprejavil svoj písomný
súhlas.
4. Ak Objednávateľ nesúhlasí so zvýšením ceny, považuje sa jeho Objednávka za zrušenú,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Čl. V
Odmena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi za poskytnuté služby odmenu, ktorá
predstavuje celkovú sumu za jednotlivo vykonané práce v kalendárnom mesiaci, a to podľa
Čl. IV, bodu 1. tejto Dohody.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu Dodávateľovi za poskytnuté služby na základe
faktúry vystavenej Dodávateľom do 10. dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
Objednávateľovi poskytol služby podľa objednávky. Odmena Dodávateľa je splatná do 14
dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ odmenu uhradí
bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa, uvedený v záhlaví tejto Dohody, ak sa
Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
3. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
4. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať poskytované služby Objednávateľovi v zmysle platných
právnych predpisov. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného (daňového)
dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.
V prípade, ak faktúra neobsahuje zákonom ustanovené náležitosti, Objednávateľ je povinný
bez zbytočného odkladu vrátiť neúplnú alebo chybnú faktúru Dodávateľovi, ktorý je
povinný bez zbytočného odkladu vyhotoviť novú faktúru obsahujúcu zákonom ustanovené
náležitosti a doručiť ju opätovne Objednávateľovi. Vrátením faktúry Dodávateľovi na
opravu sa doba splatnosti faktúry prerušuje a nová 14 dňová lehota splatnosti odmeny
začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
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Čl. VI
Podmienky poskytovania služieb,
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby vymedzené v Čl. 2. tejto zmluvy Objednávateľovi
po dobu platnosti tejto Dohody, a to riadne a včas a v súlade s obdržanou Objednávkou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za objednané a Dodávateľom poskytnuté služby zaplatiť
dohodnutú odmenu podľa Čl. IV tejto Dohody.
3. Dodávateľ je oprávnený práce spojené s poskytovaním služieb vykonávať aj
prostredníctvom subdodávateľa, s čím Objednávateľ súhlasí.
4. Dodávateľ bude pri poskytovaní služieb konať samostatne, podľa vlastných postupov
a metód. Dodávateľ sa môže riadiť požiadavkami Objednávateľa len pokiaľ sú tieto
písomne určené v Objednávke a nie sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi vzťahujúcimi sa na poskytované služby, a tiež pokiaľ neodporujú všeobecne
záväzným predpisom upravujúcim bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob poskytovania služieb, pričom ak zistí, že
Dodávateľ postupuje v rozpore s objednanými službami a výkonmi a/alebo povinnosťami
vyplývajúcimi z tejto Dohody, je oprávnený dožadovať sa, aby Dodávateľ odstránil tým
vzniknuté vady a služby poskytol riadnym spôsobom.
6. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú
povahu požiadaviek, zadaných mu Objednávateľom na vykonanie činnosti. Ak takéto
požiadavky prekážajú riadnemu poskytovaniu služieb, Dodávateľ ich poskytnutie
nevyhnutnom rozsahu preruší do zmeny požiadaviek Objednávateľa alebo písomného
oznámenia, že Objednávateľ trvá na poskytnutí služieb podľa zadaných požiadaviek,
pričom v takom prípade Objednávateľ preberá na seba zodpovednosť za škodu, ktorá bola
spôsobená v dôsledku Objednávateľom zadaných požiadaviek, na ktorých nevhodnú
povahu ho Dodávateľ písomne upozornil.
7. Dodávateľ vyhlasuje, že jeho pracovníci sú odborne spôsobilí na riadne poskytovanie
služieb podľa tejto Dohody, a že v prípade poskytovania služieb subdodávateľom, ktorého
identitu v prípade potreby oznámi Objednávateľovi, zabezpečí jeho výber tak, aby aj tento
bol odborne spôsobilý na riadne poskytovanie služieb podľa tejto Dohody.
8. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednané služby s odbornou starostlivosťou v súlade
s touto Dohodou, a tiež predchádzať vzniku škody na zdraví a majetku Objednávateľa, ako
aj tretích osôb.
9. Za účelom plnenia tejto Dohody bude Dodávateľ prostredníctvom povereného pracovníka
Dodávateľa, tzv. koordinátora, odsúhlaseného Objednávateľom, dávať svojim pracovníkom
pokyny, riadiť a kontrolovať ich činnosť tak, aby výsledok činnosti zodpovedal objednávke
Objednávateľa.
10. Dodávateľ má povinnosť zistiť a definovať prekážky, ktoré by priamo alebo nepriamo mali
vplyv na poskytovanie služieb a upovedomiť o nich Objednávateľa tak, aby tento mohol
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poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb podľa objednávky
Objednávateľa.
11. Objednávateľ je povinný v prípade potreby poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri
poskytovaní objednaných služieb podľa tejto Dohody a jednotlivých objednávok.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ uzavrie s pracovníkom
Dodávateľa, prostredníctvom ktorého mu poskytoval alebo poskytuje službu podľa tejto
Dohody pracovný pomer, prípadne jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru v lehote do 24 mesiacov odo dňa začatia poskytovania služieb podľa
tejto Dohody, Objednávateľ uhradí Dodávateľovi poplatok vo výške 1500,- Eur bez DPH
za každého jedného pracovníka.
Čl. VII
Ukončenie poskytovania služieb
1. Dodávateľ splní svoju povinnosť poskytnúť služby ich riadnym ukončením podľa
objednávky Objednávateľa a/alebo odovzdaním Objednávateľovi v mieste, v ktorom sa
služba poskytovala.
2. Dodávateľ oznámi ukončenie poskytovania služieb Objednávateľovi, ktorý je následne
oprávnený vykonať kontrolu ich riadneho poskytnutia.
3. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť vady poskytnutých služieb, ktoré Objednávateľ zistí pri
prípadnej kontrole podľa odseku 3. tohto článku tejto Dohody, a to v dohodnutej lehote. Po
odstránení vád Dodávateľ písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie poskytnutých služieb
podľa odseku 4. tohto článku. Objednávateľ je následne povinný do 3 pracovných dní od
doručenia písomnej alebo ústnej výzvy na prevzatie poskytnutých služieb tieto prevziať.
O poskytnutých službách spíšu Zmluvné strany protokol o poskytnutých službách (ďalej
len ako „Preberací protokol“), čím dôjde k ukončeniu poskytovaných služieb a potvrdeniu
ich splnenia.
4. Podpísaním Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami sa služby považujú za riadne
poskytnuté. Po poskytnutí služieb a po ich prevzatí Objednávateľom prechádza
nebezpečenstvo škody na Objednávateľa, tým však nie je dotknutá zodpovednosť za vady
Dodávateľa za ním vykonané činnosti.
Čl. VIII
Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ zodpovedá za to, že služby budú poskytované podľa Objednávok Objednávateľa.
2. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré budú súvisieť s poskytovaním služieb v čase ich
poskytovania a odovzdania Objednávateľovi.
3. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne vady vykonaných a odovzdaných činností bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od ich oznámenia Objednávateľom.
Dodávateľ o odstránení vady vyhotoví písomný záznam.
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4. Ak sa preukáže, že Dodávateľ spôsobil svojim konaním Objednávateľovi škodu má
Objednávateľ nárok na jej náhradu. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že uhradí
Objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú vyčísli a preukáže Objednávateľ v plnej výške.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v závislosti od výšky vyčíslenej škody podľa odseku 4. Čl.
IX tejto Dohody sa nárok Objednávateľa na náhradu škody započíta proti odmene v celej
sume alebo bude škoda uhradená Dodávateľom na základe splátkového kalendára, na
ktorom sa Objednávateľ a Dodávateľ písomne dohodnú.
6. Dodávateľ je povinný zabezpečovať poskytovanie služieb podľa tejto Dohody až po
absolvovaní všetkých potrebných školení a po obdržaní všetkých potrebných oprávnení a
osvedčení z oblasti BOZP. Dodávateľ zabezpečí všetky účinné osobné ochranné pracovné
prostriedky s ohľadom na pracovisko, na ktorom budú poskytovať služby podľa tejto
Dohody, a druh služieb, ktoré sa majú podľa tejto Dohody poskytovať, a to v zmysle zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných smerníc
Objednávateľa. Objednávateľ je pre ten účel povinný Dodávateľa informovať o špecifikách
miesta poskytovania služieb, a to najmä za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Čl. IX
Trvanie a zánik Dohody
1.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Táto Dohoda môže zaniknúť:
a) dohodou Zmluvných strán;
b) výpoveďou ktoroukoľvek zo Zmluvných strán;
c) odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán;
3. Túto Dohodu môže ktorákoľvek Zmluvná strana vypovedať z akýchkoľvek dôvodov i bez
udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej
strane.
4. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto Dohody len v prípade, že druhá Zmluvná strana
poruší závažným spôsobom svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto Dohody:
a) za závažné porušenie povinností na strane Dodávateľa, vyplývajúcich z tejto Dohody sa
považuje porušenie povinnosti vyplývajúcej z:
i. Čl. VI ods. 1. tejto Dohody, ak neboli činnosti vykonané včas, a to ani do 15 dní od
stanoveného termínu ukončenia poskytovania služieb, pokiaľ neskoršie ukončeniu
služieb nebolo spôsobené Objednávateľom,
b) za závažné porušenie povinností na strane Objednávateľa vyplývajúcich z tejto Dohody
sa považuje porušenie povinnosti vyplývajúcej z:
i. Čl. V ods. 2. tejto Dohody, pokiaľ Objednávateľ odmenu za poskytnuté služby
neuhradí ani do 14 kalendárnych dní po splatnosti predloženej faktúry
Dodávateľom.

6

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si vzájomné záväzky vysporiadajú do 15 dní od zániku tejto
Dohody.
Čl. X
Ochrana osobných údajov
1.

Dodávateľ v postavení prevádzkovateľa osobných údajov prijal primerané technické,
organizačné a personálne opatrenia, zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov,
pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť
spracúvania osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich
bezpečnosť alebo funkčnosť. Za účelom plnenia tejto Dohody Dodávateľ poskytne
Objednávateľovi osobné údaje svojich zamestnancov, ktorí budú poskytovať služby
v zmysle tejto Dohody, a to v nevyhnutnom rozsahu na účely evidencie, prípadne z dôvodu
zodpovednosti za škodu, prípadne iných nárokov. Právnym základom takéhoto spracúvania
osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (t.j. spracúvanie nevyhnutné na plnenie
Dohody).
Čl. XI
Všeobecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú povinné informovať sa bez zbytočného odkladu o zmene všetkých
skutočností, týkajúcich sa ich podnikateľských činností, predovšetkým tých, ktoré sú
uvedené v obchodnom registri alebo v inej obdobnej evidencii. Taktiež sú povinné sa
informovať o tom, že proti nim bolo začaté konkurzné konanie, alebo že vstúpili do
likvidácie, alebo že je proti ním vedený výkon rozhodnutia. Dodávateľ je tiež povinný
informovať Objednávateľa o zmene svojho bankového účtu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma je zachovaná aj v prípade, ak bola urobená
prostriedkami elektronickej komunikácie, t.j. e-mailom na e-mailovú adresu Zmluvných
strán uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prehlasuje, že je schopný plniť svoje finančné záväzky a že tomu bude tak
vždy, keď urobí objednávku služieb alebo výkonov podľa tejto Dohody.

Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa platných právnych predpisov SR.
2. Práva a povinnosti, neupravené v tejto Dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. V prípade akéhokoľvek sporu vzniknutého z tejto Dohody budú
Zmluvné strany riešiť spor vzájomnými rokovaniami. Ak to nebude možné príslušným pre
riešenie sporov je príslušný súd v Slovenskej republike a slovenské právo je rozhodujúce.
3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto Dohody musia byť urobené písomne a schválené
podpisom oboch zmluvných strán. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto
Dohody.
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4. Obsah tejto Dohody zodpovedá právnej a slobodnej vôli zmluvných strán. Jej obsah je im
jasný a zrozumiteľný. Dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok. Pred podpisom si Dohodu prečítali jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
zmluvné strany podpísali.
5. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch s povahou originálu, každá zo Zmluvných
strán obdrží po jednom rovnopise.
V Bratislave dňa 26.5.2022
Objednávateľ:

Dodávateľ:

Mgr. Peter Bánovec, v.r.
.......................................................
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Mgr. Peter Bánovec, konateľ

Lukáš Hrubý, v.r.
.......................................................
MOBIZ trade s.r.o.
Lukáš Hrubý, konateľ
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