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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA  

v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

Predávajúci:    

Obchodné meno  BARTOŠEK s.r.o. 

Štatutárny orgán  Ing. Roman Bartošek - konateľ 

So sídlom   Štefánikova 810, 020 01 Púchov 

Zapísaný   Na Okresnom súde v Trenčíne, Oddiel:Sro,vložka číslo:23294/R 

IČO    45663203 

DIČ    2023079179 

IČ DPH   SK2023079179 

 

Číslo účtu   1325065018/1111, UniCredit Bank 

                                               IBAN: SK6511110000001325065018 

 

Tel. číslo                                042/4260806 

 

 

 

Kupujúci:   Základná škola s materskou školou  

                                               Školská jedáleň  

    Dohňany 468 

                                               020 51 Dohňany  

    Riaditeľka: Mgr. Katarína Miškárová 

    IČO: 37922386 

                                               DIČ: 2022053946 

    Číslo účtu: 7200308001/5600 PRIMA BANKA 

                                                IBAN:       SK89 5600 0000 0072 0030 8001 

                                  
    Tel.číslo:042/4671164 

    E-mail: zsdohnany@zsdohnany.sk 

                                                            jana.valkova555@gmail.com 

       

Adresa dodávky:  Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Dohňany 468, 020 51 Dohňany  

                                                

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar –  hovädzie mäso chladené, 

bravčové mäso chladené, hydinové mäso, trvanlivé tepelne neopracované výrobky, trvanlivé 

tepelne opracované výrobky, údené solené mäsá, a to v množstve definovanom jednotlivými 

písomnými, telefonickými alebo e – mailovými objednávkami s priloženým dodacím listom, 

prípadne faktúrou. 
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III. Cena 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje ponuku 

predávaného sortimentu. Ceny sú uvedené s DPH. Cena tovaru je vrátane obalov, 

balenia, dopravy na miesto dodávky uvedené v záhlaví tejto zmluvy a ďalších 

nákladov spojených s dodávkou. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny cien tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

musia byť odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a začnú platiť po doručení 

zmluvnými stranami schváleného cenníka na adresu kupujúceho, alebo na jeho e - 

mailovú adresu.  

 

IV. Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v požadovanom množstve a 

zodpovedajúcej kvalite  na základe prijatia objednávky, a to na adresu dodávok 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným 

normám.  

 

3. Zjavné vady kupujúci reklamuje ihneď pri dodávke tovaru, ostatné vady v súlade s § 

422 – 428 Obchodného zákonníka. Reklamácie budú kupujúcemu dobropisované.  

 

4. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar za predpokladu, že spĺňa jeho 

požiadavky a zaplatiť cenu v lehote splatnosti. 

 

5. Kupujúci je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného preberacieho 

miesta a prístupu k miestu dodávok. 

 

 

V. Platobný styk 

 

1. Faktúra – daňový doklad musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 

Z.z.  o dani z pridanej hodnoty. 

 

2. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že dátum splatnosti uvedený na faktúre, bude 

minimálne 14 dní odo dňa dodania tovaru. 

 

 

VI. Úrok z omeškania 

 

1. V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci 

oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj 

začatý, deň omeškania. 

 

2.  V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy podľa čl. IV. 

ods. 1 tejto kúpnej zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z ceny plnenia, t.j. z ceny danej rozsahom konkrétnej objednávky, za každý, aj začatý, 
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deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú 

zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia obsahu tejto zmluvy je možné realizovať iba formou 

číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

 

4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je  stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

5. Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť písomnou výpoveďou 

z akéhokoľvek dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

 

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V ..........................................., dňa ............................................ 

 

 

 

 

 

 

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

                    predávajúci                                                                             kupujúci   

 


