
                           RÁMCOVÁ ZMLUVA 
  
                        Uzatvorená podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 
 
 
                                           1.ZMLUVNÉ STRANY 
 
Predávajúci:  Mäsovyroba 
                        Anton Gargalik  
 
Prevadzka:     Kukučínova 33 
                         083 01 Sabinov  
                         
                        IČO 43669654      DIČ SK 1023789382 
 
Kupujúci:    Základná škola s materskou školou  Šarišské Michaľany   
                     082222 Šarišské Michaľany  
                      IČO: 36158101   DIČ: 2021364950                                        
 
 
                                           2.ÚČINNOSŤ ZMLUVY 
 
Účinnosť zmluvy je od.9.1.2018do31.12.2019 
 

 
                               3.PREDMET PLNENIA,ODBER TOVARU 
 
Predmetom plnenia budú dodávky tovaru realizované na základe písomných, telefonických, 
alebo osobných objednávok. Z každej obdržanej objednávky (osobná, telefonická, písomná) 
vystaví predávajúci písomný záznam. 
 
 
                                4.ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA 
 
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najlepšej kvality v súlade s objednávkou. 
4.2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou tovaru budú kupujúcemu v mieste            
       plnenia odovzdané nasledujúce sprievodné doklady: 

a) faktúra, ktorá obsahuje: 
- Obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH predávajúceho, druh a množstvo tovaru, 

cenu. 
 
 
            5.ODOVZDÁVANIE A PREVZATIE TOVARU, NEBEZPEČNÉ ŠKODY 
 
Predmet plnenia sa považuje za splnený po riadnom prevzatí tovaru splnomocneným 
pracovníkom kupujúceho (prvým prepravcom) a po odovzdaní všetkých dokladov podľa 
 
 



 ods. 4.2. Týmto prevzatím začína plynúť záručná doba a nebezpečenstvo škody prechádza na 
kupujúceho. 
 
 
                             6.NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKÉHO PRÁVA 
 
6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom zaplatenia faktúry za dodaný tovar. 
6.2. Pred odovzdaním nadobúda kupujúci vlastnícke právo k prepravovanému tovaru,  
       keď získa oprávnenie nakladať so zásielkou. 
 
                                      7.POVINNOSTI  PREDÁVAJÚCEHO  
 
7.1. Predávajúci zodpovedá za množstvo, akosť, vyhotovenie a balenie tovaru. 
7.2. Čiastkové dodávky sú povolené. 
7.3. Dodanie tovaru pred lehotou je povolené. 
 
                                            8.POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 
 
8.1. Kupujúci je povinný prevziať tovar podľa objednávky a zaplatiť kúpnu cenu podľa 
aktuálnych platobných podmienok. 
8.2. Kupujúci je povinný urobiť všetky úkony, ktoré sú podľa zmluvy potrebné na to, aby 
predávajúci mohol dodať tovar. Dodaný tovar je povinný prevziať, pokiaľ zo zmluvy 
nevyplýva, že jeho prevzatie môže odmietnuť (záruka a kvalita tovaru). 
8.3. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie dodávky na sprievodných dokladoch. 
 
                                 9.KÚPNE CENY A RABATOVÉ PODMIENKY  
 
Kúpne ceny tovaru sú uvedené v platnom cenníku na príslušné obdobie bez DPH. 
Pri zvýšení materiálových, mzdových a iných nákladov, vplyv prípadnej inflácie je 
predávajúci oprávnený zmeniť ceny tovaru. 
 
                                                      10.FAKTURÁCIA 
 
10.1. Výrobky budú fakturované za ceny podľa dohody. Faktúra bude vystavená pri odbere 
tovaru. 
10.2. Splatnosť faktúry je do 14 dní od vystavenia faktúry. 
10.3. kupujúci je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku podľa bodu 10.2. Fakturovaná čiastka 
sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet predávajúceho. Pri nedodržaní úhrady podľa 
bodu 10.2. má predávajúci právo pozastaviť ďalšie dodávky. 
 
                                                 11.ZÁRUKA A AKOSŤ  
 
11.1. Predávajúci zodpovedá za vlastnosti tovaru uvedené v technických normách alebo 
v technických podmienkach, obvykle dohodnutých medzi predávajúcim a kupujúcim. 
11.2. Záruka na výrobok je vyznačená na obale jednotlivých výrobkov. 
11.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom riadneho 
prevzatia tovaru splnomocneným pracovníkom kupujúceho (prvým prepravcom). Predávajúci  
 
 



zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na 
kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 
 
             
 
                         
                                   12.ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA  
 
12.1. Správy, ktoré vznikajú pri plnení práv a povinnosti z tejto zmluvy medzi predávajúcim  
a kupujúcim, sa budú snažiť zmluvné strany urovnať dohodou. 
12.2 Ak sa spor nepodarí urovnať dohodou zmluvných strán, na jeho riešenie bude príslušný 
riadny súd alebo Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej jen 
súd)  so sídlom v Bratislave. Spory budú riešené v zmysle predpisu súdu a platných právnych 
noriem. 
12.3. Rozhodcov si zmluvné strany vyberú zo zoznamu rozhodcov vedeného súdom. 
 
                                   13.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY  
 
13.1. V súlade s § 344 Obchodného zákonníka môžu zmluvné strany odstúpiť od tejto zmluvy 
po vzájomnej dohode písomnou formou. 
13.2. Predávajúci a kupujúci môžu jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia 
zmluvných povinností druhou stranou tým, že pred jednostranným odstúpením od zmluvy, 
ktoré musí byť urobené písomne, poskytnú druhej strane primeranú (najdlhšiu trojmesačnú) 
lehotu na dodatočné plnenie. 
 
                                   14.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky rokovania z toho vyplývajúce 
za dôverné a budú ich chrániť pred zneužitím tretími osobami. Obsah zmluvy môže byť 
zverejnený inému subjektu len súhlasom oboch zmluvných strán. 
14.2. Dohody dojednané nad rámec zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť, ak sú oboma 
stranami potvrdené písomnou formou. 
14.3. Právne vzťahy, ktorá táto zmluva neupravuje sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a právnymi predpismi s ním súvisiacimi. Ak kupujúci alebo 
predávajúci niektoré práva vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákona nevykonáva, nezrieka sa 
ich. 
14.4. Prípadnou neplatnosťou časti zmluvy, alebo odstúpením od časti zmluvy, nie je 
dotknutá platnosť ostatných časti zmluvy. 
14.5. Pokiaľ príde k zániku subjektov tejto zmluvy, prechádzajú všetky práva a povinnosti, 
ktoré vyplývajú z tejto zmluvy na ich právnych zástupcov. 
14.6. Pohľadávky predávajúceho, podľa tejto zmluvy, môžu byť postúpené tretej osobe. 
14.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán. Účinnosť zmluvy je uvedená 
v článku 2. 
14.8. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
jednu. 
14.9. Obidve strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej vôle a nie 
z prinútenia alebo inak jednostranne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali, 
súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú. 
 
V...Sabinove........... ,             dňa...9.1.2018..... 



 
Kupujúci:                                                      Predávajúci:  Anton Gargalík    


