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Rámcová zmluva 
o dodávkach tovaru 

 
Predávajúci : MÄSOVÝROBA Kopčany s.r.o. 
 Sídlo : Štefánikovo nám. 593,  908 48 Kopčany  
 Zastúpený : Jozef Hatala, konateľ 
 IČ, DIČ : IČO: 46870652     IČ DPH: SK2023628200 
 č.účtu : 1195713004/1111 

Kupujúci : Materská škola   
 Sídlo : Lúčky 14, 908 51 Holíč 
 Zastúpený : Sládková Dáša – riaditeľka MŠ 
 IČ, DIČ : IČO:37990411      IČ DPH:  
   
 
 

uzatvárajú podľa obchodného zákonníku, v platnom znení, tuto 

rámcovú zmluvu o dodávkach tovaru: 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

I. Predmet Zmluvy 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje, na základe objednávok kupujúceho dodávať kupujúcemu tovar – 
mäso a mäsové výrobky, špecifikované v jednotlivých objednávkách. 

2. Kupujúci sa zaväzuje  dodaný tovar  prevziať a zaplatiť zaň zjednanú  kúpnu cenu, v lehote  
a spôsobom, ako je zjednané nižšie. 

 

         II. Objednávanie a dodanie tovaru 
 

1. Druh tovaru, množstvo,  termín dodania budú v jednotlivých prípadoch špecifikované telefo-
nicky , faxom alebo e-mailovou objednávkou oprávnenou osobou kupujúceho.  

    Objednávku musí kupujúci zaslať najneskôr 24 hodín vopred na telefóny :  

    034 / 668 1654 alebo 034 / 660 1616 , fax : 034 / 660 4021   

 2. Miesto dodania tovaru je ŠJ pri MŠ , Lúčky 14 , Holíč  a ET Čabelku 4 Holíč .     
 

 III. Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Kúpna cena tovaru bude v jednotlivom prípade zjednaná  dohodou zmluvných strán, na zá-
klade aktuálneho ponukového listu. Predávajúci má na základe pohybu nákupných cien prá-
vo zmeniť cenník tovaru a povinnosť písomne ( faxom, e-mailom ) oznámiť kupujúcemu. 
Predávajúci môže faktúrovať zvýšenú cenu len na základe písomne odsúhlaseného nového 
ponukového listu kupujúcim. 

2. Platobné podmienky: Kupujúci uhradí 100% kúpnej  ceny  na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim. Predávajúcemu vzniká právo vystaviť faktúru pri dodaní tovaru. Všetky plat-
by uhradí kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktú-
re. Kupujúci uhradí faktúru v lehote 14 dní od dátumu vystavenia, pri čom uhradením sa 
rozumie pripísanie  platby na účet predávajúceho. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných obecne záväzných 
právnych predpisov v platnom znení, presné označenie predmetu dodávky a  potvrdený do-
dací list. 

4. Kúpna cena je bez DPH. Cena je kalkulovaná vrátane  dopravy a je stanovená do výšky   
20.000 € bez DPH na obdobie platnosti zmluvy. 
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        IV. Zmluvné sankcie 
 

1. Predávajúci je oprávnený, však nie  povinný, požadovať v prípade oneskorenia kupujúceho 
s úhradou faktúry úrok z oneskorenia vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý i započatý 
deň oneskorenia. 

2. Kupujúci  je oprávnený, však nie  povinný, požadovať v prípade oneskorenia predávajúceho 
s dodaním tovaru úrok z oneskorenia vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý i započatý 
deň oneskorenia. 

3. Ujednaním o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok zmluvnej  strany na náhradu škody. 
Zaplatená zmluvná pokuta sa započítava na náhradu škody. 

 

IV. Záruka, kvalita a vady tovaru 
 

1. Dodávateľ ručí za akosť tovaru, ktorá zodpovedá platným normám SR a EU. 

2. Záručná doba na mäso a mäsové výrobky  je určená platným potravinovým kódexom.  

3. V prípade, že daný tovar nezodpovedá akosti alebo dodaný tovar je vadný je kupujúci 
oprávnený reklamovať dodaný tovar písomne u dodávateľa. 

4. Tovar musí byť skladovaný podľa uvedených skladových podmienok na etikete. 

                 
       V. Ostatné ujednania 

 

1. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečí škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom 
dodania (predania a prevzatia) tovaru. 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami založené a touto zmluvou priamo neupravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníku. 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 27.12.2014 do 27.12.2016.V prípade hrubého 
porušenia zmluvy môže zmluvná strana zmluvu ukončiť výpoveďou , s jednomesačnou vý-
povednou lehotou , ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení vý-
povedi druhej zmluvnej strane. 

4. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy možno učiniť len písomnou formou po vzájomnej do-
hode zmluvných strán. 

5. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu oboch zmluvných strán.  
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží  
po jednom. 

6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sa na obsahu tejto zmluvy dohodli slobodne, vážne, nie 
za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripojujú svoje podpisy. 

 
  
 

V Kopčanoch dňa 18.12.20114 
 

 Za predávajúceho:   Za kupujúceho : 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________________ __________________________ 


