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OKRESNY URAD ZILINA
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Janka Kráľa č. 4, 010 40 Zilin a

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č OKR 0112015
uzatvorená podľa § 289 a nasl. Obchodnéh zákonníka IC

Článok I.
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Zmluvné strany

l. Oprávnená strana (Budúci objednávatei): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom
Okresného úradu Žilina so sídlom Janka Kráľa č. 4,01040 Žilina
IČO:OO151866
Zastúpená: Ing. Vladimír Macášek, prednosta úradu
Bankové spojenie: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000180023/8180
IBAN : SK7881800000007000180023
tel.: 041/5117201
fax.: 041/5651 428
(ďalej len "oprávnená strana")

2. Zaviazaná strana (Budúci prevádzkovateľ):
Stredná zdravotnícka škola
Sídlo: Hlboká cesta 23, O1OO1Žilina
IČO: 00607061
Zastúpená: Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000480798/8180
IBA : SK90 8180 0000 0070 0048 0798
tel.: 041/7003571
fax.: 041/7233553
(ďalej len "zaviazaná strana")

Článok II.

Predmet záväzku

l. Zaviazaná strana sa zaväzuje, že po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny
podl'a ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.* a podl'a § 5 písm. b)) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 179/2011 Z. z. v znení neskorších
predpisov") uzatvorí najneskôr do 3 (troch) dní od vyzvania oprávnenej strany kúpnu zmluvu podľa platného
Obchodného zákonníka a zabezpečí výrobu a dodávku požadovanej reštauračnej služby.

2. Predmet budúcej zmluvy je špecifikovaný v prílohe č. l, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

• ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a vojny
v znení neskorších predpisov



Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Akékoľvek zmeny vzťahujúce sa k predmetu tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany zaväzujú písomne oznámiť

navzájom v termíne do 3 (troch) dní odo dňa, kedy došlo k ich zmene a boli prijaté zodpovedným orgánom.
2. Oprávnená strana sa zaväzuje, že spolu s písomnou výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy predloží svoje

konkrétne požiadavky a zaväzuje sa hradiť všetky náklady spojené s výrobou a dodávkou požadovaného druhu
a množstva výrobkov, ktorá sa dohodne v kúpnej zmluve.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú prerokovať, prípadne upraviť obsah tejto zmluvy formou písomného
a očíslovaného dodatku v prípade, ak o to prejaví písomný záujem čo i len jedna zmluvná strana.

Článok IV.

Zmluvné pokuty
1. V prípade nedodržania termínu uzatvorenia kúpnej zmluvy špecifikovaného v článku II. bod I tejto zmluvy

zaviazanou zmluvnou stranou, nevzniká oprávnenej strane právo účtovať zmluvnú pokutu.
2. Pokial' sa nedodrží termín uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe toho, že nedôjde v stanovenom termíne

k vzájomnej dohode zúčastnených strán, čo bude podložené zápismi z rokovaní zúčastnených strán, nebude si
oprávnená strana nárokovať žiadnu zmluvnú pokutu od zaviazanej strany za omeškanie termínu uzatvorenia
kúpnej zmluvy.

Článok V.

Platnosť a skončenie zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia a podpísania oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30. júna 2020. Po uplynutí doby platnosti tejto zmluvy

zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode uzavrieť novú zmluvu o budúcej zmluve s rovnakým predmetom
plnenia.

3. Táto zmluva zaniká, ak oprávnená strana písomne nevyzve zaviazanú stranu uzavrieť kúpnu zmluvu počas
platnosti tejto zmluvy uvedenej v bode 2 tohto článku.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť a doplňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov schválených
a podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že na každej korešpondencii súvisiacej s predmetom tejto zmluvy budú uvádzať
registračné číslo tejto zmluvy.

3. Taktiež sa dohodli, že skutočnosti uvedené v tejto zmluve, alebo v korešpondencii so zmluvou súvisiacej budú
poskytované inej tretej strane len so súhlasom druhej zmluvnej strany.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 rovnopisy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej

vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité. Zástupcovia oboch zmluvných strán sú
oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

V Žiline dňa ..J:.?: ..z:::.<~~ V Žiline dňa ../.?':' ...~:'~~ ...

Oprávnená strana: Zaviazaná strana:

Ing. Vladimír Macášek
prednosta

................. ~H.

Po~~~;~tka

Mgr. Daniela Peclerová
riaditel'ka

podpis a pečiatka



Príloha Č. 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy Č. OKR 0112015

Predmet budúcej zmluvy

Označenie Merná Požiadavka celkom Pre aký finálny Označenie
P. č. ázov položky výroby Termín 1. dodávky finálnehovýrobku * jednotka za 1 mesiac výrobok - názov

výrobku *

Výroba teplej stravy obed 150 denne

1. obed
ks

do 1 dňa
lvečera večera 150 denne po uzavretí zmluvy
bodľa spresnenia podľa spresnenia

Správnosť predmetu zmluvy potvrdzuje:

Oprávnená strana: Zaviazaná strana:

Ing. Vladimír Macášek Mgr. Daniela Peclerová
prednosta riaditeľka
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............................ ................................................

podp s a pečiatka podpis a pečiatka

" Označenie výrobkulfinálneho výrobku je definované podľa vyhlášky Štatistického úradu SR Č. 632/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov


