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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 8285 
uzavretá medzi 

 

Predávajúcim : PEZA  a.s. 

                         so sídlom : ul. K cintorínu 47, 011 49, Žilina - Bánová 

                         zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline 

                         Oddiel : Sa         Vložka č. : 34/L 

                         Zastúpený :  Peter Živický – predseda predstavenstva 

                         IČO : 30 224 918 

                         IČ – DPH : SK 20 204 484 52 

                         Bankové spojenie :  UniCredit Bank       č. účtu : 6604698013/1111 

                         Tel. : 041/707 36 21                                   Fax : 041/707 36 19 

                          

                        ( ďalej len „predávajúci“ ) 

  

a 

 

Kupujúcim : Materská škola 

                     so sídlom: Čajakova 4, Žilina – Hliny 4, 010 01 

                     Zriaďovacia listina: č.j.:309/16/2003 

                     Zastúpený : Mgr. Mária Mihálková   

                     IČO :  37 904 957 

          DIČ: 202 175 94 43 

                     Bankové spojenie : PRIMA BANKA      č. účtu : SK97 5600 0000 0003 3037 8014 

                     Tel. : 041/763 41 40                                  Fax :   

                     Adresa prevádzky ( miesto dodania ) :  – MŠ Žilina, Čajakova 4, 010 01 Žilina 

 

                     ( ďalej len  „kupujúci“ ) 

 

čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu pekárenské a cukrárenské 

výrobky a previesť na  kupujúceho vlastnícke právo k dodaným výrobkom. Kupujúci sa 

zaväzuje dodané výrobky prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. III tejto 

kúpnej zmluvy. 

 

2. Výrobky budú kupujúcemu dodávané na základe jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných 

formou  písomnej objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu písomne faxom, e- 

mailom, telefonicky alebo iným spôsobom, pokiaľ sa zmluvné strany vopred nedohodnú na inej  

3. forme. Každá jednotlivá kúpna zmluva je uzavretá dňom doručenia riadnej a úplnej objednávky 

predávajúcemu.  
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čl. II 

Dodacie podmienky 

 

1. Objednávka kupujúceho, uvedená v čl. I tejto zmluvy musí obsahovať názov výrobku, 

množstvo výrobkov, miesto dodania a dobu dodania výrobkov, pokiaľ sa zmluvné strany vopred 

nedohodnú inak. Objednávka musí byť predávajúcemu doručená najneskôr do 12,00 hod. 

posledného pracovného dňa pred dňom požadovanej doby dodania.  

 

2. Kupujúci ( príjemca dodávky výrobkov ) sa zaväzuje dodané výrobky prevziať a ich prevzatie 

potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Dodací list musí popri prípadných ďalších 

náležitostiach obsahovať množstvo dodaných výrobkov, cenu za jednotku výrobku, cenu za 

dodané množstvo výrobkov bez DPH, s DPH a dátum dodania.  Potvrdením dodacieho listu 

kupujúci uznáva, že výrobky mu boli dodané v objednanom množstve a v akosti stanovenej 

príslušnými predpismi.  

 

3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním výrobkov, ak kupujúci výrobky bezdôvodne 

neprevezme, alebo inak znemožní predávajúcemu splnenie záväzku vyplývajúceho z tejto 

zmluvy. 

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku, pri ktorej je kúpna cena nižšia ako 

16,60,-EUR. 

 

5. Prípadnú zmenu objednávky možno dohodnúť najneskôr do 12,00 hod. posledného pracovného 

dňa pred dňom požadovanej doby dodania.  Zmena objednávky musí byť predávajúcim písomne 

( iným preukázateľným spôsobom ) potvrdená.  

 

čl. III 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za dodané výrobky je stanovená v cenníku predávajúceho, ktorý je uvedený 

v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. Kúpna 

cena výrobkov je v cenníku uvedená bez DPH (Cena výrobkov je v cenníku uvedená ako 

základná cena za výrobok bez DPH + hodnota DPH). 

 

2. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť kúpnu cenu jednotlivých druhov výrobkov, 

pokiaľ príde ku zmene cien vstupov v rámci výrobných nákladov, alebo iných kalkulačných 

položiek, ktoré sa na stanovení ceny podieľajú. O jednostrannej zmene kúpnej ceny je 

predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať minimálne 10 pracovných dní pred 

nadobudnutím ich platnosti. V takomto prípade sa za písomné informovanie kupujúceho 

považuje aj zaslanie nového cenníka, v ktorom budú uvedené nové aktuálne kúpne ceny. 

 

3. Náklady spojené s dodávkou výrobkov  kupujúcemu sú  zahrnuté v kúpnej cene. 

 

 

 

 

 

čl. IV 



                                                                                                             Príloha č.2 k OS/OÚ/01/2010 

       

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA – 
ODBERATEĽ II. 

Č. formulára:  

F–OÚ/02/2009 

Verzia č.:  1/2014                    

Strana:     3 z 5 

 

 3 

Platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena za dodané výrobky bude predávajúcim vyúčtovaná  kupujúcemu na základe 

potvrdených dodacích listov, a to formou faktúry, ktorú bude predávajúci vystavovať v 10 

dňových fakturačných cykloch.  Splatnosť faktúry za dodávku výrobkov je  10 dní a bude 

vždy uvedená na jednotlivej príslušnej faktúre.  

 

2. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhrádzaná prevodným príkazom na prevod 

finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene na bankový účet predávajúceho, 

pričom za deň úhrady kúpnej ceny sa v tomto prípade považuje deň pripísania celej kúpnej 

ceny na účet predávajúceho.  

 

čl. V 

Akosť výrobkov a podmienky zodpovednosti za vady 

 

1. Predávajúci zaručuje, že ním dodané výrobky budú mať požadovanú akosť po celú dobu 

minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy výrobkov, ktorá je dĺžkou záručnej doby 

poskytovanej predávajúcim. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobkov kupujúcim. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť kupujúceho na prípadné vady 

výrobkov, či kvalitatívne odchýlky v akosti, pokiaľ sa mu tieto stanú známymi. Predávajúci 

nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho vopred upozornil, alebo pre ktoré bola dojednaná 

nižšia cena. 

 

3. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobkov vykonať kontrolu množstva a akosti výrobkov a 

zistené prípadné vady ihneď písomne reklamovať vystavením správy o vadách výrobku a jej 

odoslaním prostredníctvom faxu (odoslaním po vodičovi, e- mailom alebo inou písomnou 

formou). V správe o vadách výrobku musí kupujúci uviesť druh dodaných výrobkov, dátum 

dodania vadných výrobkov a dostatočne konkretizovať vytýkané vady. V prípade, že dodané 

výrobky nebudú spĺňať požiadavky na akosť stanovenú príslušnými predpismi je kupujúci 

oprávnený vadné výrobky ihneď vrátiť spolu so správou o vadách výrobku. 

 

4. Ak kupujúci zistí vady na dodanom tovare v záručnej dobe až po prevzatí výrobkov, bez 

zbytočného odkladu oznámi zistené vady správou o vadách výrobkov, ktorú doručí 

obchodnému oddeleniu alebo konkrétnej osobe  zodpovednej za vybavovanie týchto prípadov. 

Predávajúci na základe správy o vadách výrobkov vykoná, alebo zabezpečí vykonanie 

preverenia uplatnenej reklamácie a vydá písomné stanovisko k oprávnenosti reklamácie.  

 

čl . VI 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Kupujúci je povinný zaistiť potrebnú súčinnosť zo strany príjemcu dodávaných výrobkov, 

potrebnú na prevzatie výrobkov a potvrdenie dodacích listov. 

 

2. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho, len čo sú mu dodané výrobky odovzdané a kupujúci 

ich dodanie potvrdí na dodacom liste. 
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3. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho v čase, keď predávajúci dodá 

v stanovenom termíne  objednané výrobky na miesto dodania a umožní kupujúcemu s nimi 

nakladať s tým, že výrobky budú dostatočne oddelené a odlíšené od iných výrobkov toho istého 

druhu a budú označené ako výrobky pre kupujúceho.  

 

4. V prípade dodania výrobkov vo vratných obaloch je kupujúci povinný vrátiť rovnaký počet 

a druh obalov predávajúcemu priamo pri dodaní tovaru, inak kupujúci znáša náklady na ich 

spätnú prepravu. Počet nevrátených obalov sa uvedie na dodacom alt. sprievodnom liste tovaru. 

Ak kupujúci nevráti vratné obaly predávajúcemu za podmienok ustanovených v tomto článku 

zmluvy, budú mu predávajúcim vyúčtované v cene 4,65,-EUR  plus DPH za jeden kus. 

 

5. Kupujúci sa pre každý jednotlivý prípad jeho omeškania s uhradením kúpnej ceny v plnej výške 

v lehote jej splatnosti zaväzuje, že uhradí predávajúcemu v plnej výške všetky náklady, ktoré 

predávajúcemu vzniknú v súvislosti s akýmikoľvek úkonmi vykonanými na zabezpečenie 

a/alebo vymáhanie neuhradenej kúpnej ceny po lehote splatnosti, a to vrátane nákladov 

vzniknutých predávajúcemu v spojitosti s mimo súdnym a/alebo súdnym vymáhaním 

neuhradenej kúpnej ceny a s prípadným právnym zastúpením. Kupujúci sa zaväzuje tieto 

náklady uhradiť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy predávajúceho na ich 

úhradu. 

 

čl. VII 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

2. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou fakturovanej kúpnej ceny, je predávajúci 

oprávnený neakceptovať ďalšie objednávky kupujúceho na dodanie príslušných výrobkov, a to 

až do zaplatenia dlžnej čiastky. V takomto prípade je predávajúci tiež oprávnený písomne 

odstúpiť od tejto zmluvy podľa čl. VIII tejto zmluvy. 

 

3. Ak kupujúci výrobky bezdôvodne neprevezme, alebo inak znemožní predávajúcemu splnenie 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, predávajúci je oprávnený uplatniť si u kupujúceho 

náhradu vynaložených nákladov súvisiacich s dodávkou výrobkov a zmluvnú pokutu vo výške 

kúpnej ceny bezdôvodne neprevzatých objednaných výrobkov. Kupujúci sa zaväzuje tieto 

náklady a dojednanú zmluvnú pokutu zaplatiť do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

predávajúceho na ich úhradu. 

 

čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2017 do 31.03.2017 a nadobudne platnosť a 

účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

2. Túto zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán, 

s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane. 
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3. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, alebo k jej opakovanému porušeniu 

jednou zo strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť, odstúpenie je 

účinné dňom jeho doručenia príslušnej zmluvnej strane. 

 

4. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. 

 

5. Vo veci doručovania sa zmluvné strany výslovne dohodli, že akákoľvek informácia, oznámenie, 

upomienka, výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy, uplatnený nárok, požiadavka alebo iná 

písomnosť sa považuje za doručenú najneskôr uplynutím troch pracovných dní odo dňa 

preukázateľného podania príslušnej písomnosti na pošte a adresovanej na poslednú známu 

adresu zmluvnej strany, ktorej sa písomnosť doručuje.  

 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, u každej zo strán zostane jedno vyhotovenie. 

 

7. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, spravujú sa vzťahy zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

8. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán skončí platnosť 

a účinnosť akýchkoľvek zmlúv ( rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, odberateľských 

zmlúv .... ) upravujúcich dodávky tovarov zo strany predávajúceho kupujúcemu, ktoré boli 

uzatvorené, platné a účinné pred dňom podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili vážne a slobodne a zmluvná voľnosť nebola 

obmedzená. Ustanovenia zmluvy sú zmluvným stranám zrozumiteľné a určité a zmluvu 

neuzavreli v omyle. Po prečítaní zmluvy na znak súhlasu s jej obsahom zmluvné strany zmluvu 

vlastnoručne podpísali.  

    

Prílohy : Príloha č. 1 : cenník predávajúceho  

               Príloha č. 2 : výpis z OR alebo ŽR kupujúceho a predávajúceho 

 

 

V Žiline     dňa        29.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  za predávajúceho                                                                za kupujúceho 


