
RÁMCOV Á KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

medzi: 

Miroslav Dudoň , Dukát, Vel'ké Rovné 341 , 013 62 

( ďalej len "predávajúci") 

zastúpený·: Miroslav Dudoň , maj itel' 

registrácia : C 1401 /92KV-7798/92KV 
IČO: 17820502 
DIČ: SK 1020521414 
č . účtu : 
te l. č í s lo : 0903/265134 

a 

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

(ďa lej len "kupujúci") 

zastúpená: Ing. Jozef Grapa, primátor 

IČO: 00314 072 
DIČ: 2020553073 
číslo účtu : 5036390891 /0900 

Konečný príjemca: Školská jedáleň pri Materskej škole 
Lesn ícka 1370 
023 02 Krásno nad Kysucou 

tel. číslo : 041 /4385289 

l. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri dodávkach 
tovaru predávajúceho kupujúcemu. 

ll. 
Dodacie podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar do odberatel'ského miesta: Školská jedá leň pri Materskej 
škole Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou. Dodávky tovaru predávajúceho budú 
realizované na základe objednávok kupujúceho. 
Kupujúci je povinný tovar objednávať najneskôr 24 hodín pred požadovaným termínom dodania. 

2. Prepravu objednaného tovaru bude predávajúci rea l izovať na vlastné náklady, pokia!' sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
3. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu spolu so všetkými dokladmi vzťahujúcimi sa 

k tovaru . 
4. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný tovar na dohodnutých odberatel'ských miestach 

a potvrdiť dodací list, ktorý mu pri odovzdaní tovaru bude predložený. Tovar sa považuje za 
dodaný kupujúcemu po jeho fyzickom odovzdan í a prekontrolovaní kupujúcim alebo jeho 
zástupcom a potvrden ím dodacieho listu , príp . daňového dokladu. V dodacom liste, príp . daňovom 
doklade predávajúci uvedie: 

• identifikáciu zmluvných strán , 
• druh a množstvo dodaného tovaru . 
• cenu dodaného tovaru s DPH, sadzbu DPH, 



• deň dodania tovaru , 
• podpis oprávnenej osoby predávajúceho, 
• príp. ostatné náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu, príp. daňového dokladu prechádza vlastnícke 
právo k tovaru na kupujúceho. Týmto okamihom zároveň prechádza na kupujúceho 
nebezpečenstvo škody na tovare. 

5. Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť predávaJúcemu kúpnu cenu v súlade 
s článkom 111 tejto zmluvy. 

Il i. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Cena dodávaného tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán . Cenou tovaru sa rozumie vždy 
cena platná v deň dodania tovaru . Prípadné zmeny cien a dátum ich platnosti je predávajúci 
povinný oznám iť kupujúcemu písomne najneskôr 14 dní pred nadobudnutím účinnosti novej ceny, 
a to doručením nového ponukového listu s vyznačením nových cien a doby platnosti tohto listu. 
Zmenené ceny sú účinné odo d ňa uvedeného v novom ponukovom liste a pre kupujúceho sa 
stávajú záväznými dňom doručenia nového ponukového listu. 

2. Predávajúci je povinný kúpnu cenu dodaného tovaru vyúčtovávať na základe faktúr, ktoré je 
povinný doručovať kupujúcemu. 

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu: 
bezhotovostným bankovým prevodom 

Kupujúci je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu dodaného tovaru poukázaním príslušnej čiastky 
na bankový účet predávajúceho do 14 dn í odo dňa dodania tovaru predávajúcim. Kupujúci sa 
zaväzuje uhradiť kúpnu cenu riadne a včas . Za deň uhradenia kúpnej ceny tovaru sa považuje 
deň pripísan ia čiastky na bankový účet predávajúceho. V prípade, že kupujúci sa dostane do 
omeškania s platením kúpnej ceny, predávajúci je oprávnený účtovať mu úroky z omeškania 
vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 

4. K dohodnutým cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území SR. 

IV. 
Množstvo, akosť tovaru, obal a balenie, záruka za akosť 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v množstve, aké kupujúci objednal 
v jednotlivých objednávkach. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený v orig inálnom balení od výrobcu a vybaviť ho na 
prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, pokial' sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3. Predávajúci ručí za akosť dodaného tovaru po dobu trvanlivosti tovaru , ibaže kupujúci nedodrží 
skladovacie podmienky uvedené článku V. tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k vadám tovaru 
nesprávnym nakladaním alebo skladovaním tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci za tieto 
vady nezodpovedá. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru , ktoré tovar má v okamihu jeho 
preberania kupujúcim. 

4. Reklamácie kvality tovaru (t.j . reklamácie skrytých vád , resp. kval itatívne vady) je kupujúci 
povinný doručiť predávajúcemu najneskôr do dátumu spotreby tovaru. V prípade, že reklamácia 
akosti tovaru zo strany kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu 
do 30 dní. V takom prípade je predávajúci povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz 
reklamovaného tovaru , pričom je zároveň povinný vystaviť kupujúcemu dobropis na cenu 
reklamovaného tovaru. 

5. Kupujúci je povinný preh liad n uť tovar ihneď pri jeho dodaní. Reklamácia poškodeného tovaru (t.j. 
reklamácia zjavných vád napr. poškodenie obalu výrobku) príp. reklamácia v množstve tovaru je 
možná iba pri preberaní tovaru 

Kupujúci . ktorý má podl'a dohody platiť kúpnu cenu bankovým prevodom, je oprávnený 
poškodený tovar a množstevné rozdiely reklamovať iba na základe reklamačného listu. 
Reklamačný list je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu pri preberaní dodaného 
tovaru , v ktorom uvedie: 
• druh a množstvo reklamovaného tovaru, 
• stručný popis vád reklamovaného tovaru , 



• pečiatka a podpis oprávnenej osoby kupujúceho, 
• dátum vypísania reklamačného listu. 

Kupujúci je oprávnený neprevziať poškodený tovar. Pokia!' je reklamácia poškodeného tovaru 
oprávnená, predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz poškodeného tovaru. Na 
základe dodacieho listu a reklamačného listu predávajúci vyúčtuje kupujúcemu kúpnu cenu za dodaný 
tovar. 

v. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neu rčitú . 

2. Zmluvu možno ukončiť: 
• dohodou zm luvných strán, 
• výpoveďou , 

• okamžitým odstúpením. 
3. Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená kedykol'vek zmluvu aj bez uvedenia dôvodu vypovedať. 

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zm luvnej strane, inak Je neplatná Výpovedná 
doba je 30 dní a začína plynúť od 1. dňa nas ledujúceho mesiaca po doručení písomnej 
výpovede. 

4. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúp iť s okamžitou účinnosťou v prípade, že kupujúci 
poruší akúkol'vek zmluvnú pov innosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Odstúpeniu však musí 
predchádzať písomná výzva doručená kupujúcemu so špecif ikáciou porušenia tejto zmluvy a so 
stanovením pri meranej lehoty na nápravu. Oznámen ie o odstúpení musí mať písomnú formu . 
Účinky odstúpenia od zm luvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení kupujúcemu. 
Od stú pením od zmluvy nezan iká nárok predávajúceho na náhradu škody a nárok na účtovanie 
úrokov z omeškania pod l' a čl . l ll. bodu 3 tejto zmluvy. 

5. Odstúpen ím od zmluvy nezaniká povin nosť zmluvných strán vysporiadať si všetky záväzky, ktoré 
im vznikli pred ukončením zmluvy. 

Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda p latnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluvné strany sa dohodli , že ostatné práva a povinnosti zm luvných strán neupravené touto 

zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonn íka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté real izovaním obchodného vzťahu 
podl'a tejto kúpnej zmluvy sa budú snaž iť riešiť predovšetkým mimos(Jdnou cestou. 

4. Zmluvné strany sa dohodli , že zmeny a doplnky tej to zm luvy možno vykonať iba formou písomnej 
dohody oboch zmluvných strán. Prípadná písomná dohoda bude neoddelitel'nou súčasťou tejto 
zmluvy. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných 
strán. 

6. Zmluva je uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

7. Zmluvné strany svoj ím vlastnoručným podpisom na znak súh lasu potvrdzujú , že si zmluvu 
prečíta l i , jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

Vo Vel'kom Rovnom, dňa : ~ 

v ouoo 
I ROSLÄ , T * \\1 O tJ \<.A. . 2 ::\4 '\ . Q\J {'\ r:; ·- . 
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