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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej aj ako „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
1.

Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IBAN
SWIFT/BIC
Registrácia

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Konajúca osoba

:

(ďalej aj „predávajúci“)

a
2.

Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IBAN
Konajúca osoba

KOLIBA Trade, s.r.o.
Krivec 3057, 962 05 Hriňová
46 436 961
2023381514
SK 2023381514
VÚB, a.s., pobočka Detva
1333758551/0200
SK07 0200 0000 0013 3375 8551
SUBA SKBX
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro,
vložka č. 21096/S
Ján Malatinec, konateľ spoločnosti

:
:
:
:
:
:
:
:

Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola
Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota
35 991 852
2021509589
Prima banka Slovensko, a.s.
2074090001/5600
SK58 5600 0000 0020 7409 0001
PaedDr. Štefan Orosz
(ďalej aj „kupujúci“)

takto:

Článok I.
Predmet zmluvy
1.
2.

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu počas doby účinnosti
tejto zmluvy tovar a kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú
kúpnu cenu.
Kupujúci sa zaväzuje odoberať od predávajúceho v priebehu každého kalendárneho mesiaca
tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu v dohodnutej hodnote najmenej 200,- € (ďalej aj
„dohodnutá minimálna hodnota tovaru“).

Rámcová kúpna zmluva

3.

Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy (ďalej aj
„čiastkové zmluvy“) uzavreté medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto
rámcovej zmluvy. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve sú podstatnými
náležitosťami každej čiastkovej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami počas trvania
tejto rámcovej zmluvy. Prípadné odchylné ustanovenia uvedené v čiastkových kúpnych
zmluvách uzatváraných na podklade tejto rámcovej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami
tejto zmluvy.

Článok II.
Kúpna cena
1.
2.
3.
4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar
kúpnu cenu stanovenú v cenníku tovaru, platnom v deň uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu za dodaný tovar, je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa jeho dodania. Takto dohodnutá splatnosť kúpnej
ceny je pre povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu rozhodujúca.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu pre účely vedenia účtovníctva
faktúru, ktorej predmetom bude fakturácia kúpnej ceny tovaru, pričom dátum splatnosti
uvedený na faktúre bude zodpovedať splatnosti dohodnutej v bode 2 tohto článku.
V prípade platby prevodom je kupujúci povinný poukázať sumu kúpnej ceny na účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom
banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho v jeho banke.

Článok III.
Ponuka, prijatie ponuky a dodanie tovaru
1.

2.

Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky kupujúceho, ktorú predávajúci
písomne potvrdí. Potvrdením objednávky predávajúcim je uzavretá čiastková kúpna zmluva.
Čiastková kúpna zmluva môže byť uzavretá aj písomnou formou, na jednej listine podpísanej
obidvomi zmluvnými stranami. Za písomné objednanie a potvrdenie sa považuje aj faxová
objednávka a jej faxové potvrdenie resp. e-mailová objednávka a jej e-mailové potvrdenie.
Každá písomná objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä:

3.

- názov objednaného tovaru
- množstvo objednaného tovaru (v kg/ks/km/m)
- cenu za 1 kg/ks/km/m objednaného tovaru
- celkovú cenu za objednané množstvo tovaru
- dodaciu lehotu (deň príp. dni dodania tovaru)
- miesto dodania tovaru
- identifikačné údaje osoby, ktorej sa má tovar dodať, ak je odlišná od kupujúceho.
Každá písomná objednávka kupujúceho musí byť podpísaná osobou, ktorá je buď štatutárnym
orgánom kupujúceho resp. niektorou z osôb uvedených v bode 3 tohto článku, pričom súčasne
musí byť každá písomná objednávka opatrená pečiatkou kupujúceho.
Kupujúci prehlasuje, že objednávaním a príp. aj preberaním tovaru poveruje tieto osoby:
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a) meno : Dóbi Lászlóné
, číslo OP : 08090114;
b) meno : ................................................................................. , číslo OP : ............................................ ;
c) meno : ................................................................................. , číslo OP : ............................................. ;
d) meno : ................................................................................. , číslo OP : ............................................ .
4.
5.

6.

7.

Miestom dodania objednaného tovaru je: Školská jedáleň, Šrobárova 12,
979 01 Rimavská Sobota
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže dodať tovar buď priamo kupujúcemu, alebo
inej osobe určenej kupujúcim. V prípade, ak kupujúci v objednávke určí, že predávajúci má
dodať tovar inej osobe ako kupujúcemu (ďalej aj „príjemca zásielky“), je v objednávke zároveň
povinný uviesť identifikačné údaje osoby, ktorá tovar od predávajúceho fyzicky prevezme.
V prípade, ak má predávajúci dodať tovar inej osobe určenej kupujúcim, predávajúci splní
svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že v dodacej lehote dodá tovar tejto osobe
v mieste určenom v objednávke kupujúcim. V prípade, ak má predávajúci dodať tovar priamo
kupujúcemu, predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že v dodacej
lehote umožní nakladať s tovar v mieste sídla predávajúceho.
Pri dodaní tovaru je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dodací list, ktorý by mal
obsahovať najmä:
- identifikačné údaje predávajúceho
- identifikačné údaje kupujúceho
- identifikačné údaje príjemcu zásielky
- miesto plnenia
- množstvo dodaného tovaru
- jednotkovú ako aj celkovú cena dodaného tovaru

Článok IV.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare
1.
2.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu
resp. príjemcovi zásielky.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu resp.
príjemcovi zásielky.

Článok V.
Nájom chladiaceho boxu
1.

V súvislosti so záväzkom kupujúceho odoberať od predávajúceho mesačne tovar v
dohodnutej minimálnej hodnote podľa článku I bod 2 tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje
prenechať kupujúcemu chladiaci box, značka: LG, typ: LG 336, výrobné číslo: CK
130 600 567 (ďalej aj „predmet nájmu“) na dočasné užívanie a kupujúci sa zaväzuje platiť za to
predávajúcemu nájomné vo výške a spôsobom podľa bodu 3 tohto článku s výnimkou
upravenou v bode 2 tohto článku.

Strana 3 z 7

Rámcová kúpna zmluva

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nie je povinný platiť predávajúcemu nájomné za ten
kalendárny mesiac, v ktorom si kupujúci splní povinnosť odobrať tovar v dohodnutej
minimálnej hodnote podľa článku I bod 2 tejto zmluvy.
V prípade nesplnenia povinnosti odberu tovaru v dohodnutej minimálnej hodnote je kupujúci
povinný zaplatiť predávajúcemu nájomné vo výške 10,- € najneskôr do 15. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si kupujúci túto povinnosť nesplnil. Uvedený bod
sa netýka mesiacov júl a august.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak si kupujúci nesplní povinnosť odobrať tovar
v dohodnutej minimálnej hodnote podľa Čl. I. ods. 2 Zmluvy za príslušný kalendárny
mesiac alebo si nesplní povinnosť zaplatiť predávajúcemu riadne a včas nájomné ( t.j.
povinnosť, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti odobrať a zaplatiť
predávajúcemu tovar v dohodnutej minimálnej hodnote) je predávajúci oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť.
Predmet nájmu sa poskytuje do užívania na 5 /päť/ rokov odo dňa podpisu zmluvy. Ak si
kupujúci počas celých 5/piatich/ rokov (t.j. počas každého jednotlivého kalendárneho mesiaca,
z celkom 60tich kalendárnych mesiacov), počas ktorých má povinnosť odoberať a zaplatiť
tovar v dohodnutej minimálnej hodnote splní túto povinnosť a/alebo povinnosť zaplatiť
riadne a včas dohodnuté nájomné (ktorú má kupujúci len v prípade ak nesplní povinnosť
odobrať a zaplatiť tovar v dohodnutej minimálnej hodnote), uplynutím piatich rokov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy vzniká kupujúcemu právo na kúpu predmetu nájmu a to za dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 1 €. Právo na uzavretie kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety je
kupujúci povinný uplatniť si u predávajúceho návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy
do 1 kalendárneho mesiaca od vzniku tohto práva. V prípade, ak kupujúci toto právo
v uvedenej lehote neuplatní, toto právo zaniká.
Predávajúci je povinný odovzdať predmet nájmu kupujúcemu v stave spôsobilom na použitie
na účel uskladnenia mliekarenských výrobkov. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu bude
zmluvnými stranami spísaný preberací protokol, ktorého podpísaním kupujúci potvrdzuje, že
mu bol predmet nájmu odovzdaný nový, nepoškodený, plne funkčný bez akýchkoľvek závad,
poškodení či chýb a spôsobilý na užívanie na dohodnutý účel.
Kupujúci je povinný používať predmet nájmu výlučne na uskladnenie výrobkov
predávajúceho. A zároveň je povinný umiestňovať v predmete nájmu celý sortiment dodaný
mu predávajúcim. V prípade, ak kupujúci poruší povinnosť, ktorá mu je uložená v prvej vete
tohto bodu, má predávajúci právo uplatniť si voči kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,- € za každé jedno porušenie tejto povinnosti.
Kupujúci nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu.
Kupujúci je povinný udržiavať predmet nájmu v čistote, užívať ho spôsobom určeným na jeho
obvyklé užívanie a vykonávať počas trvania tejto zmluvy jeho pravidelnú údržbu na vlastné
náklady bez nároku na ich úhradu zo strany predávajúceho.
Kupujúci je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. V prípade
poškodenia, straty, zničenia alebo odcudzenia predmetu nájmu je kupujúci povinný nahradiť
predávajúcemu vzniknutú škodu v celom rozsahu, a to bez ohľadu na spôsob jej vzniku.
Predávajúci nie je povinný zabezpečiť servisnú a čistiacu činnosť predmetu nájmu. Túto
činnosť zabezpečuje na vlastné náklady kupujúci a to výlučne prostredníctvom autorizovaného
servisu.
Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu poruchu na predmete
nájmu.
Ak sa predmet nájmu stane dočasne nespôsobilým na užívanie nevzniká predávajúcemu
povinnosť poskytnúť náhradu za predmet nájmu a súčasne je kupujúci povinný na vlastné
Strana 4 z 7

Rámcová kúpna zmluva

14.

15.
16.

17.

náklady odstrániť dôvod dočasnej nespôsobilosti predmetu nájmu.
Ak sa predmet nájmu stane dočasne nespôsobilým na užívanie z dôvodov, ktoré kupujúci
vyvolal, ovplyvnil alebo sa inak podieľal na ich vzniku alebo z dôvodov, ktorých vzniku
kupujúci pri náležitej opatrnosti a starostlivosti zabrániť mohol, je kupujúci povinný platiť
dohodnuté nájomné aj počas doby takto vzniknutej dočasnej nespôsobilosti predmetu nájmu.
V prípade, ak sa kupujúci na vzniku dôvodu dočasnej nespôsobilosti predmetu nájmu na
užívanie nepodieľal spôsobom vymedzeným v predchádzajúcom bode, v tom prípade nie je
povinný po dobu nespôsobilosti predmetu nájmu na užívanie platiť dohodnuté nájomné.
Ak sa predmet nájmu stane trvalo nespôsobilým na užívanie z dôvodov, ktoré kupujúci
vyvolal, ovplyvnil alebo sa inak podieľal na ich vzniku alebo z dôvodov, ktorých vzniku
kupujúci pri náležitej opatrnosti a starostlivosti zabrániť mohol je kupujúci povinný nahradiť
škodu, ktorú tým predávajúcemu spôsobil.
V prípade, ak sa kupujúci na vzniku dôvodu trvalej nespôsobilosti predmetu nájmu na užívanie
nepodieľal spôsobom vymedzeným v predchádzajúcom bode, v tom prípade je povinný vrátiť
predmet nájmu predávajúcemu do 7 dní odo dňa kedy sa stal nespôsobilým na užívanie.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu novú chladničku.

Článok VI.
Sankcie
1.
2.
3.

V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny alebo jej časti, je
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za
každý, aj začatý deň omeškania.
V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru, je povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj
začatý deň omeškania.
Ak sa ktorýkoľvek účastník tejto zmluvy dostane do omeškania spôsobeného vyššou mocou, je
povinný o tejto skutočnosti informovať druhého účastníka zmluvy a to buď písomným listom,
faxom alebo telefonicky.

Článok VII.
Doba trvania a zánik zmluvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou okamihom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 5 /päť/ rokov.
Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán.
Táto zmluva zaniká aj na základe jej výpovede, pričom túto zmluvu môže vypovedať
ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu, avšak len za podmienok stanovených
v bode 5 tohto článku.
Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná.
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
V prípade, ak kupujúci poruší svoju povinnosť odobrať tovar v dohodnutej minimálnej
hodnote podľa Čl. I. ods. 2. Zmluvy za príslušný kalendárny mesiac alebo svoju
povinnosť riadne a včas zaplatiť dohodnuté nájomné za predmet nájmu je predávajúci
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oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť. Účinky odstúpenia nastanú dňom, kedy bude
písomné odstúpenie odstupujúcej strany doručené druhej strane.

Článok VIII.
Záruka za akosť a nároky z vád
1.
2.
3.

Predávajúci prehlasuje, že tovar, ktorého kúpa je predmetom tejto zmluvy svojou akosťou
zodpovedá platným právnym predpisom a akosti potravinárskych výrobkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci preberá na seba záväzok, že dodaný tovar bude
počas záručnej doby spôsobilý na obvyklý účel resp. si počas záručnej doby zachová obvyklé
vlastnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že dĺžka záručnej doby je vyznačená na obale tovaru a končí ňom,
ktorý je na obale označený ako deň najneskoršej spotreby tovaru.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Táto Rámcová kúpna zmluva nahrádza v celom rozsahu všetky Kúpne zmluvy ako aj Rámcové
kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, a uzatvára sa na 5 /päť/ rokov
odo dňa jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
ak kupujúci v lehote najneskôr 2 mesiace pred skončením dohodnutej doby platnosti zmluvy
neoznámi predávajúcemu, že netrvá na predĺžení doby platnosti (na obnovení zmluvy),
predlžuje sa bez ďalšieho (automaticky) doba trvania platnosti zmluvy o ďalší rok a to za
rovnakých podmienok, za akých je dohodnutá táto zmluva.
Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu
uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov
nekonal v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).
Ak sa stane niektorá časť tejto zmluvy neplatnou, nemá to vplyv na platnosť celej uzavretej
zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jeden si ponechá predávajúci a jeden kupujúci.
Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len formou písomných dodatkov, obojstranne
odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva, ktoré
sa im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu spôsobenú
porušením tohto obchodného tajomstva.
Zmluvná strana doručuje písomnosti podľa tejto zmluvy resp. iné písomnosti na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne
oznámená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa riadne odoslanú zásielku nepodarí doručiť,
považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane, ktorá
zásielku doručuje. Písomnosti je možné doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty
alebo faxom. V prípade, ak bola písomnosť doručovaná elektronickou poštou alebo faxom, za
deň doručenia sa považuje deň prijatia elektronickej pošty alebo faxu zmluvnou stranou, ktorej
bola určená, za podmienky, že táto písomnosť bola najneskôr do 3 (troch) dní doplnená
doručením originálu písomnosti.
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9.

10.
11.

12.
13.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na
základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik
Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah
je alebo nie je, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému
súdu CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe zriadenému
záujmovým združením právnických osôb Centre for Arbitration and Dispute Resolution in
Europe, sídlo: Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 744 980.
Rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to
jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu
(vnútorné predpisy publikované na oficiálnej stránke www.centre-adr-europe.com). Zmluvné
strany sa rozhodnutiu vydanému stálym rozhodcovským súdom v rozhodcovskom konaní
podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom
rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu tejto zmluvy
a mohli obsah tejto zmluvy pri uzavretí zmluvy individuálne ovplyvniť.
Každá zmluvná strana, ako aj jej zástupcovia uvedení pri označení zmluvných strán prehlasujú,
že dávajú druhej zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá zmluvu vypracovala, súhlas so
spracovaním ich osobných údajov v tejto zmluve v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. na účel
vyhotovenia tejto zmluvy, jej evidovania, na účel jej predloženia príslušným orgánom a
subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba platnosti tohto
súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré na jeho základe o zmluvnom
partnerovi boli predávajúcim, spracované. Súhlas je vyjadrený podpismi na tejto zmluve.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je k okamihu jej podpisu kompletne
vyplnený.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu
a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy,
porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

V Hriňovej, dňa 20.09.2018

V Rimavskej Sobote, dňa 04.12.2018

Predávajúci:

Kupujúci:

............................................................................
Ján Malatinec
konateľ spoločnosti

............................................................................
PaedDr. Štefan Orosz
riaditeľ školy
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