
ZMLUVA 

O PODMIENKACH DODÁVOK A PREDAJA TOVARU, UZATVORENÁ PODĽA UST. 
PAR. 289 A NASL. A PAR. 409 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

DODÁVATEĽ : Kysucké pekárne, a.s. , A. Hlinku 2541, 022 01 Čadca v zastúpení 
Milan Majchrák, obchodný námestník 

I ČO : 31 640 265 
DIČ : 2020422525 
IČ DPH : SK2020422525 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. Čadca 
Číslo účtu : 0051988485 I 0900 

ODBERATEĽ : 

Obchodné meno a sídlo: Materská škola , Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad 
Kysucou 

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

IČO : 42349567 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 

DIČ : nedodané 

Podnikateľské oprávnenie odberateľa, t.j. 

- živnostenský list ( koncesná listina ), 
- výpis z obchodného registra zn . 
- zriaďovacia listina č. 
tvorí prílohu tejto zmluvy. 

1. 
PREDMET ZMLUVY 

DIČ DPH: 

zo dňa: 
zo dňa : 

zo dňa : 11.12.2013 

1. Predmetom budúcich zmlúv na základe objednávok odberateľa budú dodávky 
výrobkov a tovaru predávaných dodávateľom v sortimente a cenách vyjadrených 
aktuálnym ponukovým listom. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi pekárske a cukrárske výrobky, 
prípadne ďalší odberateľom požadovaný a dodávateľom dodávaný tovar spolu s 
dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. 
Dodávky výrobkov a tovaru budú uskutočňované do nasledujúcich prevádzkových 
jednotiek : 770 č.odberateľa 



3. Odberateľ predkladá dodávateľovi objednávky min. 48 hod . pred uskutočnením 
dodávky písomnou formou na dodací list do dielu "objednávky na", spravidla 
prostredníctvom vodiča rozvozu. Prípadnú úpravu objednávky si môže odberateľ 
upresniť telefonicky do 9.00 hod. predchádzajúceho dňa pred dodávkou tovaru . 

11. 
KÚPNA CENA 

1. Dodávate!' predáva odberateľovi výrobky a tovar za ceny podľa cenníka 
dodávateľa podľa § 448 ods.2 Obchod.zákonníka /zmluvné ceny/, ktorý je prílohou 
tejto zmluvy. Dodávate!' si vyhradzuje právo zmeny cien. 

2. Dodávate!' sa zaväzuje informovať vopred odberateľa o zmenách cien , 
minimálne 3 dni pred ich realizáciou. V prípade nedodržania záväzku podľa 

predchádzajúcej vety platia dovtedajšie ceny ( cenník pred zmenou ) pre dodaný 
tovar a výrobky ;dodávate!' je oprávnený vyfaktúrovať a odberateľ je povinný zaplatiť 
cenu za dodaný tovar a výrobky podľa posledného oznámeného cenníka. 
Ak odberateľ nesúhlasí s oznámenými zmenami cien dodávaných výrobkov , môže 
kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy alebo ju vypovedať. 

111. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Odberateľ sa zaväzuje vykonať platby za odobraté výrobky dodávateľovi na 
základe vystavenej faktúry dodávateľom. Faktúry sa uhrádzajú spravidla v hotovosti 
vodičovi rozvozu oproti vydanému dokladu, príp. prevodným príkazom. 

2. Fakturácia zo strany dodávateľa sa vykonáva k poslednému dňu 1 O dňového 
obdobia dekády. 

3. Faktúra je uhradená pri platbe v hotovosti zaplatením, pri platbe prevodným 
príkazom dňom pripísania na účet dodávateľa. Odberateľ je v omeškaní, ak nie je 
faktúra uhradená do 14 dní od fakturácie. Dodávate!' si vyhradzuje právo ,že 
v prípade neuhradenia faktúr do 3 dní po lehote splatnosti po telefonickom dohovore 
pozastaví dodávky pekárskych výrobkov. 

IV. 
DÔSLEDKY OMEŠKANIA, SANKCIE 

1. Ak odberateľ nemá uhradené faktúry za predchádzajúce dodávky, môže dodávate!' 
prestať evidovať jeho objednávky a dodávať tovar. 

v. 
OBALY A PREPRAVA 

1. Výrobky budú dodávané v prepravkách z PVC, ktoré budú evidované na dodacích 
listoch. V prípade nevrátenia alebo vrátenia poškodených obalov, ktoré dodávate!' 



3. Odberateľ predkladá dodávateľovi objednávky min. 48 hod . pred uskutočnením 
dodávky písomnou formou na dodací list do dielu "objednávky na", spravidla 
prostredníctvom vodiča rozvozu. Prípadnú úpravu objednávky si môže odberateľ 
upresniť telefonicky do 9.00 hod. predchádzajúceho dňa pred dodávkou tovaru . 

11. 
KÚPNA CENA 

1. Dodávate!' predáva odberateľovi výrobky a tovar za ceny podľa cenníka 
dodávateľa podľa § 448 ods.2 Obchod.zákonníka /zm luvné ceny/, ktorý je prílohou 
tejto zmluvy. Dodávate!' si vyhradzuje právo zmeny cien. 

2. Dodávate!' sa zaväzuje informovať vopred odberateľa o zmenách cien , 
minimálne 3 dni pred ich realizáciou. V prípade nedodržania záväzku podľa 

predchádzajúcej vety platia dovtedajšie ceny ( cenník pred zmenou ) pre dodaný 
tovar a výrobky ;dodávate!' je oprávnený vyfaktúrovať a odberateľ je povinný zaplatiť 
cenu za dodaný tovar a výrobky podľa posledného oznámeného cenníka . 
Ak odberateľ nesúhlasí s oznámenými zmenami cien dodávaných výrobkov , môže 
kedykoľvek odstúpiť od tejto zmluvy alebo ju vypovedať. 

111. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Odberateľ sa zaväzuje vykonať platby za odobraté výrobky dodávateľovi na 
základe vystavenej faktúry dodávateľom. Faktúry sa uhrádzajú spravidla v hotovosti 
vodičovi rozvozu oproti vydanému dokladu, príp. prevodným príkazom. 

2. Fakturácia zo strany dodávateľa sa vykonáva k poslednému dňu 1 O dňového 
obdobia dekády. 

3. Faktúra je uhradená pri platbe v hotovosti zaplatením, pri platbe prevodným 
príkazom dňom pripísania na účet dodávateľa. Odberateľ je v omeškaní, ak nie je 
faktúra uhradená do 14 dní od fakturácie. Dodávate!' si vyhradzuje právo ,že 
v prípade neuhradenia faktúr do 3 dní po lehote splatnosti po telefonickom dohovore 
pozastaví dodávky pekárskych výrobkov. 

IV. 
DÔSLEDKY OMEŠKANIA, SANKCIE 

1. Ak odberateľ nemá uhradené faktúry za predchádzajúce dodávky, môže dodávate!' 
prestať evidovať jeho objednávky a dodávať tovar. 

v. 
OBALY A PREPRAVA 

1. Výrobky budú dodávané v prepravkách z PVC, ktoré budú evidované na dodacích 
listoch. V prípade nevrátenia alebo vrátenia poškodených obalov, ktoré dodávate!' 



reklamoval u odberateľa písomne bez zbytočného odkladu, má dodávateľ 
fakturovat' odberateľovi náhradu škody vo výške nadobúdacej ceny obalov. 

, 
pravo 

2. Prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ na vlastné náklady. 
Vl. , 

REKLAMACIE 

1. Reklamácie na kvalitu, množstvo a obal dodaných výrobkov uplatňuje odberateľ 

spravidla zápisom u vodiča rozvozu. Dodávateľ rieši reklamáciu u odberateľa do 24 
hodín. Po túto dobu je odberateľ povinný zachovat' reklamovaný tovar a výrobky. 
Inak sa vady tovaru riešia postupom podľa par. 428 a nasl. Obchodného zákonníka. 

v 

2. Reklamácia na fakturáciu sa uplatňuje a rieši podľa zák. C.563/91 Zb. o 
účtovníctve. 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto rámcová zmluva je nedeliteľnou súčast'ou jednotlivých kúpnych zmlúv 
uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom formou objednávok odberateľa. 

2. Vzt'ahy medzi dodávateľom a odberateľom v zmluve osobitne neupravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpit' v prípade, že odberateľ nebude dodržiavat' 
podmienky stanovené príslušnými normami a predpismi pre skladovanie a predaj 
jeho výrobkov. 

4. Zmluvu možno vypovedať v 1 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynút' 
dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

5. Miestne príslušným súdom prvého stupňa pre prípadný spor v obchodnej veci z 
tejto zmluvy alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe tejto zmluvy je v súlade s 
par. 89a Občianskeho súdneho poriadku všeobecný súd dodávateľa. 

6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu nerčitú je a jej platnost' a účinnost' nastáva dňom 
jej podpísania . 

V Čadci, dňa 02.01.2014 

Kysucké pekárne, a.s . 

A. Hlinku č . 254· '1 

022 01 Čadca -5-

Odberateľ : 

MATERSKÁ ŠKOIA 
Lesnícka 1370 

023 02 Krásno nad Kysucou 
·~ .. ' , 


