
RÁMCOVÁ  ZMLUVA 

 

č. 8/2014 

 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Predávajúci:  Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou 
Štatutárny zástupca: Jozef Moňok, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou 

IČO:    44 108 087 

DIČ:    1031414538 

Bankové spojenie:  VÚB a. s.,  Košice 

Číslo účtu:   2441425951/0200 

Číslo telefónu:  0918 889 971 

e-mail:   monok.jokrim@gmail.com 

 

 

2. Kupujúci:   Materská škola Galaktická, 040 12 Košice 

Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Magdošková 

IČO:    35543167     

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko 

Číslo účtu:   0503366004/5600 

Číslo telefónu:  055/7294094 

e-mail:   sjgalakticka@gmail.com 

 

 Na základe vyhodnotenia ponúk na zadanie zákazky s nízkou hodnotou a po 

vzájomnej dohode o zmluvných podmienkach, v súlade s ustanovením § 269 a následné § 409 

Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tejto rámcovej  zmluvy. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1   Predmetom plnenia je dodávať tovar „Ovocie – zeleninu a zemiaky (ďalej len tovar) 

z produkcie predávajúceho, prípadne jeho obchodných partnerov v sortimente, 

predpokladanom množstve a cene podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy. 

 

Čl. III 

Objednávacie podmienky 

 

3.1   Objednávky na dodanie tovaru môže kupujúci doručiť predávajúcemu písomnou 

formou, faxom, e-mailom alebo telefonicky, najneskôr 24 hodín pred realizáciou dodávky 

požadovaného tovaru. 

3.2   V prípade telefonickej objednávky kupujúci je povinný podľa zákona NR SR č. 

431/2002 Z. Z. o účtovníctve doručiť objednávku aj v písomnej podobe. 

 



3.3   Každá predmetná objednávka (mimo telefonickej) musí obsahovať náležitosti podľa 

ustanovenia § 3a Obchodného zákonníka, keď musí byť na nej uvedené: 

 - obchodné meno kupujúceho, 

 - adresa alebo sídlo kupujúceho, 

 - právna forma kupujúceho, 

 - IČO kupujúceho, 

 - bankové spojenie. 

Vyššie uvedené údaje na objednávke musia byť totožné s údajmi vo výpise 

s príslušného registra, alebo s údajmi v banke kupujúceho. 

Kupujúci je povinný každú zmenu uvedených údajov na objednávke nahlásiť 

predávajúcemu a doložiť aktuálny výpis z príslušného registra na svoje náklady. 

Nesplnenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho zakladá jeho povinnosť za prípadnú 

škodu, ktorá vznikne na základe absencie relevantných údajov vyplývajúcich 

z uskutočnených zmien u kupujúceho. 

 

Čl. IV 

Miesto plnenia 

 

 4.1 Miestom plnenia je stravovacia jednotka – Materská škola Galaktická, 040 12 

Košice. 

 

Čl. V 

Termín plnenia 

 

5.1   Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať tovar v dohodnutom sortimente 

a v lehotách určených touto zmluvou kupujúcemu na náklady predávajúceho (článok II. 

plus príloha) z expedície dodávateľa tovaru predávajúceho do miesta prevzatia 

kupujúceho. 

5.2   Dodávka sa považuje za splnenú jej prevzatím zo strany kupujúceho. 

 

Čl. VI 

Cena plnenia 

 

6.1   Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe výsledkov 

výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a je daná bez dane 

z pridanej hodnoty (ďalej len „bez DPH“) a s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „s 

DPH“). V dohodnutej cene je zahrnutá aj cena za dopravu tovaru predávajúcim a cena za 

nevratné prepravné obaly. Dohodnutý cenník tvorí prílohu k tejto zmluve a je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

 

Čl. VII 

Platobné podmienky 

 

7.1   Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar predávajúcemu uhradiť príslušnú finančnú 

čiastku na základe faktúry – daňového dokladu v zmysle zákona č. 289/1995 Zb. v znení 

neskorších predpisov v čase splatností faktúry. 

7.2   Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom prevode úhrad za dodaný tovar. Lehota 

splatnosti faktúr je do 14 dní od doručenia faktúry. 

7.3   V prípade nesplnenia peňažného záväzku kupujúcim, predávajúci má právo si účtovať 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty záväzku za každý deň omeškania. 



 

Čl. VIII 

Dodacie podmienky 

 

8.1   Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v súlade 

s objednávkou, odovzdať doklady v deň dodania tovaru, ktoré sa na tovar vzťahujú 

a umožniť tak kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s touto 

zmluvou a Obchodným zákonníkom. 

8.2   Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a označeniu v súlade s právnymi normami 

a predpismi platnými v Slovenskej republike a v súlade s Potravinovým kódexom. 

8.3   Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom 

rozsahu a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve. Prevzatie tovaru sa uskutoční za 

prítomnosti splnomocneného zástupcu kupujúceho. Zástupca kupujúceho po dôkladnej 

kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole potvrdí svojím podpisom a pečiatkou na dodacom 

liste predávajúcemu prevzatie tovaru. 

8.4   Kupujúci má právo tovar odmietnuť, neprevziať v prípade nevyhovujúcej hmotnosti 

a akosti tovaru, alebo ak tovar nespĺňa požiadavky vyplývajúce z platných štátnych 

noriem, zdravotných, hygienických a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Čl. IX 

Akosť predmetu plnenia 

 

9.1   Tovar dodaný kupujúcemu musí vyhovovať požiadavkám príslušným STN 

a obchodným normám. 

 

Čl. X 

Reklamácie 

 

10.1 V prípade, že pri preberaní dodaného tovaru kupujúcim sa zistia rozdiely medzi 

objednaným množstvom a skutočnou dodávkou požadovaného tovaru, táto skutočnosť sa 

uvedie na dodacom liste (ďalej len „DL“) v jeho spodnej časti s označením, že sa jedná 

o nedodaný (chýbajúci) tovar. Predávajúci a kupujúci uvedené nedodanie tovaru opatria 

odtlačkom firemnej pečiatky a potvrdia svojimi podpismi. 

10.2 Reklamácie na kvalitu sa musia uplatniť v záručnej dobe formou vypísaného 

reklamačného listu a vrátením celého množstva reklamovaného tovaru predávajúcemu 

prostredníctvom ním poverených osôb. 

10.3 Predávajúci sa k reklamácii v zmysle bodu 10.2 tohto článku vyjadrí do troch 

pracovných dní odo dňa, kedy mu bol reklamovaný tovar vrátený. V prípade uznania 

reklamácie predávajúcim, vydá kupujúcemu dobropis. Ak reklamáciu predávajúci neuzná, 

reklamovaný tovar vráti kupujúcemu. 

 

Čl. XI 

Trvanie zmluvy 

 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

11.2 Časové plnenie zmluvného vzťahu je od 02. 09. 2014 do 30. 06. 2016. 

11.3 Zmluvný vzťah touto zmluvou založený je možné ukončiť: 

 a) písomnou dohodou zmluvných strán 

 b) výpoveďou podľa nasledujúceho bodu 11.4 

c) okamžitým odstúpením od tejto zmluvy podľa bodu 11.5 a 11.6 tohto článku. 



11.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán tejto zmluvy môže ukončiť zmluvný vzťah písomnou 

výpoveďou s uvedením dôvodu výpovede zmluvy, ktorú je potrebné doručiť zmluvnému 

partnerovi. Výpovedná lehota v týchto prípadoch je tridsať dní, pričom začína plynúť od 

prvého dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvného 

partnerovi doručená. 

11.5 V prípade, že predávajúci nedodá opakovane tovar podľa predloženej objednávky, 

v požadovanom termíne, neoznámi dôvod nesplnenia alebo nezabezpečí dodávku cestou 

iného dodávateľa za zmluvne dohodnuté ceny a v dohodnutom sortimente, kupujúci môže 

okamžite odstúpiť od zmluvy. 

11.6 Ak cena dodaného tovaru nebude v súlade so zmluvne stanovenou cenou, kupujúci 

môže okamžite odstúpiť od zmluvy. 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenie 

 

12.1 Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravidla stávajú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1091 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

12.2 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou formou na základe 

dohody zmluvných strán s výnimkou zmien tých častí zmluvy, u ktorých je to prípustné 

previesť formou jednostranného právneho úkonu oprávnenou stranou tejto zmluvy. 

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, keď jednu obdrží  predávajúci a dve 

obdrží kupujúci. Vo všetkých troch prípadoch ide o originálne zmluvy. 

12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne, s jej obsahom sa stotožnili, 

obsahu porozumeli, že ju neuzatvárajú v tiesni ani za ináč nevýhodných podmienok. 

 

 

V Košiciach, dňa  

 

 

 

Štatutárny zástupca predávajúceho:    Štatutárny zástupca kupujúceho: 

 

       Jozef Moňok         

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

 titul, meno, priezvisko     titul, meno, priezvisko 

 

 

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

  podpis        podpis 

 

 

Odtlačok pečiatky:      Odtlačok pečiatky: 


