
Rámcová kúpna zmluva 
č. 3/2015 

(ďalej aj "zmluva") 

uzavretá medzi zmluvnými stranami 

Predávajúci: Rastislav Pagáčik 
Sídlo : Aleja Slobody 1885/36, 026 01 Dolný Kubín 
Zapísaný: Obvodný úrad v Dolnom Kubíne, zo dňa 14.10.2008, Živnostenský register č 503-2956 
Zastúpený: Rastislav Pagáčik, živnostník 
IČO: 35079452 
IČDPH:SK1020465479 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Dolný Kubín 
číslo účtu: SK4902000000001477105656 BIC: SUBASKBX 
(ďalej len „predávajúci") 

a 

Kupujúci: ZŠ s MŠ Chlebnice 
Zastúpený: Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka školy 
IČO:37808770 
DIČ: 2021614133 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu: 3138041458/0200 
(ďalej len „kupujúci") 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je úprava vzťahov, práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri 
dodávaní potravinárskeho tovaru kupujúcemu a rámcová dohoda. 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho, pravidelne dodávať potraviny podľa druhu, množstva 
a konkrétnych objednávok (ďalej len „tovar"). 

2.2. Predmetom zmluvy je i úprava evidencie a obehu obalov a paliet. 

2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje 
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

III. 
Kúpna cena 

3.1. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou jednotlivých zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a platí po celú dobu zmluvného vzťahu podľa článku 9.1. 

3.2. Dohoda o cene vybraných položiek platí po celú dobu zmluvného vzťahu podľa článku 9.1. 

3.3. Ak nie je cena tovaru dohodnutá, je cenou tovaru cena uverejnená v ponuke predávajúceho. 

IV. 
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Spôsob zadávania objednávok, miesto a čas dodania tovaru 

4.1. Kupujúci na základe dohody odošle predávajúcemu čiastkovú objednávku telefonicky alebo e-mailom najneskôr 
l(slovom: jeden) deň pred dodávkou tovaru. 

4.2. Miestom dodania tovaru je sídlo a prevádzka kupujúceho. Predávajúci zabezpečí dovoz tovaru na miesto 
určenia. 

4.3. Tovar bude dodávaný najneskôr do 1 (slovom: jedného) dňa od doručenia objednávky, v čase do 7.00 hod. 
ráno, prípadne podľa osobitnej dohody na základe dohovoru prostredníctvom emailu, popr. telefonicky s 
osobou poverenou objednávaním. 

V. 
Platobné podmienky 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na platbe za odobratý tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je na faktúre uvedený iný účet, a to na základe daňového dokladu -
faktúry vystavenej predávajúcim. 

5.2. Kupujúci nebude poskytovať predávajúcemu preddavok na tovar. 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje garantovať ceny tovaru po dobu trvania zmluvného vzťahu. V cene tovaru je zahrnutá 
doprava a vyloženie tovaru na určené miesto na požadovanej adrese kupujúceho. 

5.4. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry nasledovne: 

Pri financovaní bežnej činnosti kupujúceho je splatnosť faktúr 21 (slovom: dvadsaťjeden) kalendárnych dní odo 
dňa ich doručenia kupujúcemu. 

5.5. Kupujúci je oprávnený platbu kúpnej ceny alebo jej časti zadržať ak nebol tovar dodaný v požadovanom 
množstve alebo kvalite. 

VI. 
Povinnosti predávajúceho 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a kvalite podľa objednávky, v zodpovedajúcej 
akosti a vyhotovení, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú pri dodaní tovaru v mieste tohto dodania a 
umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou. 

6.2 Predávajúci je povinný dodržiavať po dobu trvania zmluvy všetky špecifikácie ohľadom akosti a kvality tovaru, 
podľa požiadaviek kupujúceho. V prípade, ak ide o tovar, ktorý má vyznačenú dobu 
použiteľnosti/trvanlivosti/spotreby, vzťahuje sa na tento tovar vyznačená 
použiteľnosti/trvanlivosti/spotreby uvedená na tovare. Dodaný tovar nesmie mať v čase dodania kupujúcemu 
presiahnutú 1/3 doby použiteľnosti/trvanlivosti/spotreby z celkovej doby použiteľnosti/trvanlivosti/spotreby. 

6.3. Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností vo výške 50,-
EUR, a to za každé jednotlivé porušenie zvlášť. Za porušenie zmluvných povinností podľa bodu 4.3 tejto zmluvy 
je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania. Zmluvná pokuta je splatná ihneď ako k porušeniu povinnosti došlo. Právo na náhradu škody nie je 
ustanoveniami o zmluvnej pokute dotknuté. 

VII. 
Povinnosti kupujúceho 

7.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. 

7.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas (najneskôr posledný deň splatnosti dohodnutý c 
zmluvy). Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo na úrok 
z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. 



7.3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodávku tovaru ihneď po prevzatí, resp. ihneď, keď mu predávajúci umožní 
nakladať s tovarom. 

VIII. 
Vady tovaru, reklamácia, záruka 

8.1. Za vady predmetu rámcovej zmluvy sa považuje napríklad hygienická alebo zdravotná závadnosť tovaru, 
nedodržanie akosti, štruktúry alebo množstva tovaru uvedeného v objednávke, dodanie iného tovaru, než 
určuje objednávka alebo rámcová zmluva, oneskorené dodanie tovaru a pod.. 

8.2. Ak kupujúci zistí takúto vadu pri preberaní tovaru, je vtákom prípade oprávnený odmietnuť prevzatie a tovar 
reklamovať. Kupujúci je potom oprávnený požadovať opätovné dodanie nezávadného tovaru jeho výmenou do 
24 (slovom dvadsiatich štyroch) hodín. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby 
mu kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. 

8.3. Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, alebo mal zistiť pri 
vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorú je povinný vykonať podľa bodu 7.3. tejto zmluvy. V 
písomnej reklamácii je kupujúci povinný uviesť číslo faktúry alebo dodacieho listu vzťahujúce sa na vadný tovar. 

8.4. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci 
ručí za to, že tovar je vyhovujúci pre prípravu stravy pre deti vo veku od 6 do 16 rokov pre základné školy. 

8.5. Na kupujúceho prechádza zodpovednosť za náhodné škody, poškodenia alebo stratu tovaru až úplným 
zaplatením kúpnej ceny. 

IX. 

Doba trvania zmluvy 

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.09.2015 do 30.06.2016. 

X. 
Zánik zmluvy 

10.1. Platnosť zmluvy končí dňom ukončenia doby, na ktorú bola uzatvorená. Pred uplynutím uvedenej doby možno 
zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou (aj bez uvedenia dôvodu) 
doručenou druhej zmluvnej strane, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
zmluvy druhou stranou. 

XI. 
Osobitné ustanovenia 

11.1. Pre doručenie akejkoľvek písomnosti platí, že povinnosť doručenia písomnosti je splnená, keď ju adresát 
prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keďju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. 

11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré získali v 
súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, prípadne, ktoré by mohli poškodiť obom alebo jedne 
strán. To sa nevzťahuje na plnenie si povinností podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

11.3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi účastníkmi zmluvy vzniknú, sa budú 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú, príslušný je všeobecný 
súd kupujúceho. 

11.4. Znenie tejto zmluvy sa bude riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky. 
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11.5. V prípade akýchkoľvek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárov, IČO, IČ DPH, bankového spojenia a pod.) v 
subjektoch účastníkov zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom oznámiť. Ak dôjde z dôvodu 
neoznámenia zmien v subjektoch účastníkov zmluvy k spôsobeniu škody, má poškodená zmluvná strana nárok 
na jej náhradu. 

12.1. Pre vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy, platia predpisy a 
ustanovenia z Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

12.2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené obidvoma zmluvnými 
stranami. Tieto dodatky sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

12.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno. 

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne 
podmienok. 

12.5. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

12.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

V Dolnom Kubíne dňa V Dolnom Kubíne dňa " 

Predávajúci: Kupujúci: ^ílkäadítfí ý^OÍa 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

R A S T I S L A V PAGÁČIK 

Rastislav Pagáčik 
Živnostník aditeľka 


