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RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:
Obchodné meno : RYBA Košice spol. s r.o.
Štatutárny orgán : Ing. Jozef Gima - konateľ
So sídlom : Južná trieda č.54, 04001 Košice I
Zapísaný : v OR Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka č.: 1016N
IČO : 17147522
DIČ : 2020463258
IČ DPH : SK 2020463258
Bankové spojenie : TATRA BANKA, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu : 2626111270/1100
(ďalej v texte len "Predávajúci")

a

KUPUJÚCI:
Obchodné meno
Štatutárny orgán
So sídlom
IČO
DIČ
IČ pre DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
(ďalej v texte len "Kupujúci"),

: Základná škola Štítnik
: Mgr. Jarmila Motúzová - riaditel'ka
: Školská 295, 049 32 Štítnik
: 35543604
: 2021644350

: Slovenská sporitel'ňa
: 0511156963

Čl. l. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov, práva povinnosti zmluvných strán vznikajúcich pri dodávaní

potravinárskeho tovaru Kupujúcemu a rámcová dohoda na podmienkach (najmä dodacích, fakturačných,
platobných a garančných), za ktorých sa Predávajúci zaväzuje dodávať Kupujúcemu predmetný
potravinársky tovar špecifikovaný v objednávke podľa konkrétnych objednávok Kupujúceho v zmysle čl.
II. bod 1 tejto zmluvy.

2. Predmetom tejto zmluvy je i úprava evidencie a obehu obalovapaliet.
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný na základe riadnej objednávky v zmysle podmienok dohodnutých

v tejto zmluve riadne a včas prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. II. Dodávky tovarov
1. Podkladom pre konkrétnu dodávku predmetného tovaru v súlade s tou zmluvou je vždy objednávka

Kupujúceho s rozpisom, ktorý tovar, v akom množstve má byť dodaný. Táto objednávka okrem iného
musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
• obchodný meno, adresu sídla a IČO Kupujúceho a Predávajúceho
• miesto dodania tovaru - prevádzka Kupujúceho
• požadovaný termín dodania tovaru
• číslo objednávky Kupujúceho
• názov a množstvo objednaného tovaru
• dohodnutá jednotková kúpna cena pri každej jednej položke objednaného tovaru bez DPH
• dohodnutá jednotková kúpna cena pri každej jednej položke objednaného tovaru s DPH
• celková cena dodaného tovaru bez DPH
• celková cena dodaného tovaru s DPH
• číslo bankového spojenia Kupujúceho a Predávajúceho



• pracovnú dobu príslušnej prevádzky Kupujúceho a číslo telefónu osoby oprávnenej prevziať tovar
a potvrdiť dodací list

• dátum a miesto vystavenia objednávky
• uvedenia mena a priezviska a funkcie osoby oprávnenej vystaviť objednávku.

2. Konkrétna povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu konkrétny tovar vzniká až po písomnom
potvrdení objednávky Predávajúcim. Písomným potvrdením objednávky sa objednávka stáva záväznou
pre obe zmluvné strany a možno ju meniť len dohodou zmluvných strán. Kupujúci je oprávnený
objednávku zadať Predávajúcemu písomne, emailom, faxom alebo telefonicky. V prípade telefonickej
objednávky je Kupujúci povinný túto objednávku do 12 hodín zaslať aj písomne, resp. faxom.

3. V prípade, ak Predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar v súlade s objednávkou Kupujúceho, je
Predávajúci povinný obratom o tomto informovať Kupujúceho s uvedením 9ôvodu tejto nemožnosti
realizácie dodávky. J

4. Písomne potvrdená objednávka Predávajúcim nemôže byť zrušená ani zmenená bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Kupujúceho.

5. Kupujúci Predávajúcemu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Predávajúcemu zrušením alebo zmenou
potvrdenej objednávky a/alebo riadnym neodobratím dodaného objednaného tovaru. Predávajúci
zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu zrušením alebo zmenou potvrdenej objednávky, ktorá
nebola Kupujúcim dodatočne schválená. Za dodatočné schválenie zmeny potvrdenej objednávky sa
považuje aj odobratie tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmenenej objednávky.

6. Kupujúci je povinný Predávajúcemu doručiť objednávku minimálne 24 hodín pred termínom dodávky
objednávaného tovaru a to v pracovné dni do 16:00 hod. V prípade, ak bude objednávka Predávajúcemu
doručená v pracovný deň po 16:00 hod., resp. v deň pracovného pokoja alebo v deň štátneho sviatku, tak
takáto objednávka sa bude vnímať ako objednávka doručená v nasledujúci pracovný deň, ak sa zmluvné
strany v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

7. Predávajúci sa zaväzuje riadne obdržanú písomnú objednávku potvrdiť, resp. oznámiť nemožnosť jej
realizácie do 12 hodín od momentu obdržania objednávky za predpokladu, že objednávka bola
Predávajúcemu doručená do 16:00 hod v pracovný deň. V prípade, ak objednávka bude doručená
Predávajúcemu po 16:00 hod., resp. v deň pracovného pokoja alebo v deň štátneho sviatku, Predávajúci
je povinný takúto objednávku potvrdiť, resp. oznámiť nemožnosť jej realizácie do ..... dní odo dňa kedy sa
objednávka považuje za doručenú. V prípade, ak Kupujúci v lehote uvedenej v tomto bode neobdrží
potvrdenie nie je táto objednávka pre Predávajúceho záväzná.

8. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady prostredníctvom vlastných alebo zmluvne
objednaných dopravných prostriedkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám zachovania akosti
prepravovaného tovaru, v pracovných dňoch počas prevádzkovej doby príslušnej prevádzky, a to v lehote
dohodnutej v potvrdenej objednávke, v rozsahu uvedenom na tejto objednávke, s dodaním tovaru na
dohodnuté miesto určenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnuté miesto dodania tovaru je
:!~I;mli~~I%[~IL~m!~~:V prípade, ak Kupujúci si zabezpečí vlastnú prepravu objednaného tovaru, tak
Kupujúcemu nevzniká nárok na zľavu z dohodnutej kúpnej ceny ani nárok na úhradu nákladov na
prepravu.

9. Súčasťou každej dodávky objednaného tovaru je dodací list, v ktorom uvedené najmä tieto údaje:
• obchodné meno, adresu sídla a IČO Predávajúceho a Kupujúceho
• miesto dodania dodávky - prevádzka Kupujúceho
• dátumu dodania tovaru
• číslo objednávky Kupujúceho
• názov a množstvo dodaného tovaru
• dohodnutá jednotková kúpna cena pri každej jednej položke objednaného tovaru bez DPH
• dohodnutá jednotková kúpna cena pri každej jednej položke objednaného tovaru s DPH
• celková cena dodaného tovaru bez DPH
• celková cena dodaného tovaru s DPH
• sadzba DPH
• celková DPH
• výška dane celkom
• identifikačný kód tovaru Predávajúceho
• dátum a miesto vystavenia dodacieho listu
• podpis osoby, ktorá dodací list vystavila.

10. Kupujúci ako príjemca dodávky tovaru sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list potvrdiť, pokiaľ
bude tovar dodaný v celom rozsahu potvrdenej objednávky a v zmysle podmienok dohodnutých .v tejt~
zmluve. Ak Kupujúci príjme čiastočné plnenie, nezbavuje táto skutočnosť Predávajúceho povinnosti
dodať zostávajúcu časť tovaru podľa objednávky a splniť povinnosť uvedenú v bode 12. tohto článku. Ak
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Kupujúci odmietne prevziať tovar bez vád, ktorý bol riadne a včas dodaný v zmysle potvrdenej
objednávky je Predávajúci tento tovar oprávnený fakturovať na základe potvrdenej objednávky.

11.Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho
okamihom jeho prevzatia a potvrdenia dodacieho listu od Predávajúceho na rampe Kupujúceho. Dodaný
tovar prevziať a potvrdiť dodací list je povinná osoba na to určená Kupujúcim. Kupujúci je povinný
zabezpečiť prítomnosť tejto osoby v deň dodania tovaru na príslušnej prevádzke. V prípade, ak dodaný
tovar prevezme a dodací list potvrdí iná osoba, táto skutočnosť nemôže byť na ťarchu Predávajúceho.

12. Predávajúci je povinný dodať tovar v súlade s riadne potvrdenou objednávkou v deň určený ako deň
dodávky tovaru. I

13.Objednávky tovaru musia byť písomné vo formáte dohodnutom v Prílohe č.1, a to vo forme písomne,
faxom alebo mailom zaslanej objednávky. Potvrdenie objednávky sa bude real1izovať rovnako. Poštové
adresy pre doručovanie sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Mailová adresa Predávajúce pre doručovanie
obj~dnávok :objednavky@ryba.sk a mailová adresa Kupujúceho pre doručovanie potvrdení objednávok:
:zŠ:1'Sfíthik@sfonITiíésl<. Objednávky realizované Kupujúcim telefonicky alebo faxom, musia byt' doložené
na potvrdenie alebo odmietnutie riadnou písomnou objednávkou vo forme písomne alebo mailom
zaslanej objednávky. Pokial' tak Kupujúci neurobí objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná.

Čl. III. Podmienky zmien dodávok dohodnutých druhov tovarov
1. Kupujúci sa zaväzuje, že termín ukončenia odoberania tovarov oznámi Predávajúcemu písomne

dostatočne načas, najneskôr však 60 dní pred stanoveným dátumom ukončenia odoberania
predmetného tovaru (ďalej len "oznamovacia povinnos!"').

2. Za ukončenie odoberania predmetných tovarov sa považuje aj akákol'vek zmena, v dôsledku ktorej dôjde
k zmene EAN kódu, resp. balenia.

3. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti podl'a bodu 1. tohto článku je Kupujúci povinný zaplatit'
Predávajúcemu všetky škody, ktoré mu nesplnením tejto povinnosti vznikli.

Čl. IV. Akosť a označovanie tovaru
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu iba tovar, ktorý zodpovedá platným normám akosti a je

označený v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa
podmienok výroby, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách a
potravinového kódexu, zákona o ochrane spotrebitel'a a pri rešpektovaní ustanovení zákona o štátnom
jazyku.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu tovar v obchodnom balení, na ktorom musí byť uvedený
grafický EAN kód spotrebiteľského aj obchodného balenia, názov tovaru, počet ks v kartóne, resp. na
palete, dátum spotreby, gramáž výrobku, pokial' to charakter tovaru umožňuje. EAN kód musí byť
uvedený v cenníku číselne.

3. Predávajúci zodpovedá ďalej za to, že výrobky, ktoré sú predmetom dodávok Kupujúcemu sú v zhode
s technickými požiadavkami, ktoré sa na dané výrobky vzťahujú a sú uvedené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch resp. v súlade s nimi vydaných technických predpisoch.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúceho upozorní na prípadné vady či kvalitatívne odchýlky v akosti
tovaru, pokiaľ sú mu známe. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré Kupujúceho vopred upozornil,
prípadne za ktoré bola dohodnutá zľava z ceny tovaru.

5. Kupujúci je povinný, bez zbytočného odkladu Predávajúcemu oznámiť vady na tovare, ktoré zistí,
najneskôr však v dobe spotreby, resp. záručnej dobe stanovenej výrobcom či všeobecne záväzným
právnym predpisom.

6. Zodpovednost' Predávajúceho za vady tovaru sa riadi ust. § 422 až 428 a § 436 až 441 Obchodného
zákonníka.

7. Právo zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná lehota, zaniká ak sa neuplatní v záručnej dobe.
8. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli

spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s
ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.

9. Predávajúci sa zaväzuje, že predmetný tovar bude prepravovaný za použitia nákladných áut, s
dodržaním všetkých právnych predpisov SR súvisiacich s prepravou daného tovaru a s tým, že
Predávajúci je povinný dodržiavať minimálne hodnoty úložného priestoru týchto áut v súlade s platnou
legislatívou.

Čl. V. Reklamácie
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1. Kupujúci je povinný skontrolovať dodávku tovaru čo do množstva, sortimentnej skladby a neporušenosti
dodávky na základe pripojených sprievodných dokladov pri jeho preberaní. V prípade zistených rozdielov
čo do množstva, sortimentnej skladby a viditefných závad na tovare, zistených pri prebierke tovaru, je
Kupujúci povinný neprebrať uvedený tovar. V prípade neskoršieho zistenia vady je Kupujúci povinný
informovať Predávajúceho a spoločne zaznamenať reklamáciu cez reklamačný systém Predavajúceho.

2. Reklamačný list musí obsahovať minimálne tieto základné údaje, z ktorých musí byť zrejmé:
• obchodné meno, adresa sídla a IČO Kupujúceho
• dátum realizácie dodávky reklamovaného tovaru
• číslo dodacieho listu a faktúry, ktoré sa vzťahujú k reklamovanému tovaru
• číslo tovaru, názov tovaru, reklamované množstvo
• cenu tovaru vrátane celkovej reklamovanej sumy
• návrh na vybavenie reklamácie (§ 436 ods. 1 Obchodného zákonníka)
• popis zistených závad
• dátum spísania reklamácie
• pečiatka Kupujúceho
• podpis osoby oprávnenej za Kupujúceho vybavovať reklamácie.

3. V prípade vadného plnenia je Kupujúci oprávnený písomne uplatňovať u Predávajúceho nároky z vád
tovaru, s uvedením nároku, ktorý uplatňuje. Predávajúci je povinný písomne informovať Kupujúceho o
spôsobe vybavenia reklamácie, resp. o uznaní reklamačného nároku, a to najneskôr v lehote do 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie u Predávajúceho. V prípade, že Predávajúci v uvedenom termíne
nepredloží Kupujúcemu svoje stanovisko, považuje sa reklamácia za uznanú uplynutím posledného dňa
uvedenej lehoty.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky uznané reklamačné nároky vysporiada spôsobom zodpovedajúcim
nárokom uplatneným v reklamácii a to dobropismi, resp. naturálne výmenou za ten istý druh tovaru
v lehote 14 dní odo dňa uznania nároku pri lehote splatnosti dobropisu 30 dní od jeho vystavenia.

5. Reklamačný poriadok
a) Pri prevzati tovaru je Kupujúci povinný tovar preveriť a v prípade zistenia vád tovaru je povinný ich

reklamovať bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky. Ostatné vady tovaru je Kupujúci povinný
reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto vady zistil, najneskôr však do dátumu spotreby
tovaru uvedeného na jeho obale.

b) Kupujúcemu nevznikajú nároky z vád tovaru, ak vady boli spôsobené nedodržaním skladovacích
podmienok zo strany kupujúceho resp. nesprávnou alebo nevhodnou manipuláciou s tovarom.

c) Predávajúci sa zaväzuje ukončiť reklamačné konanie do 30 dní od uplatnenia nárokov z vád tovaru
Kupujúcim.

d) Ak Kupujúci nedodrží reklamačný postup podl'a bodov a) a b) tohto článku, má sa za to, že
predmetný tovar nemal vady.

Čl. VI. Cena
1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodávať tovar v kúpnych cenách, ktoré tvoria Prílohu č.2 tejto

zmluvy.
2. Zmluvné strany ďalej berú na vedomie a súhlasia, že v prípade zmeny (zníženie alebo zvýšenie cien)

cien uvedených v Prílohe č.2 Predávajúci oznámi zmeny Kupujúcemu prostredníctvom zaslania nového
cenníka e-mailom, faxom, poštou, alebo telefonicky.

Čl. VII. Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci bude vystavovať Kupujúcemu účtovný doklad, ktorý bude mať

v súlade s príslušnými platnými predpismi náležitosti faktúry (ďalej len "faktúra").
2. Pri vystavovaní faktúr bude Predávajúci vychádzať z aktuálne platného Cenníka.
3. Predávajúci potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že je u svojho správcu dane registrovaný ako platiteľ dane

z pridanej hodnoty.
4. Lehota na úhradu kúpnej ceny za dodaný tovar je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry od

Predávajúceho, najneskôr však 30 dní odo dňa dodania fakturovaného tovaru; riadne vystavenou
faktúrou je účtovný doklad obsahujúci náležitosti podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty.

5. Na každej faktúre musí byť vyznačené, že ide o dodávku tovaru v zmysle tejto zmluvy uzavretej medzi
Predávajúcim a Kupujúcim a súčasne musí byť uvedený dátum dodania tovaru.

6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu len kúpnu cenu uvedenú na faktúre doloženej potvrdenými
dodacími listami.
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7. Predávajúci môže vyúčtovať Kupujúcemu úrok z omeškania v prípade, ak Kupujúci neuhradí splatnú
faktúru riadne a včas, pričom úrok z omeškania bude vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci dodrží lehotu splatnosti, ak najneskôr v deň splatnosti uvedenom
na faktúre bude fakturovaná suma pripísaná na účet Predávajúceho.

9. V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou ktorejkol'vek splatnej faktúry, Predávajúci nie
je povinný realizovať potvrdenú objednávku, s tým, že o tejto skutočnosti Predávajúci vopred upozorní
Kupujúceho. Pri nerealizovaní potvrdenej objednávky Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá týmto
Kupujúcemu vznikne a Kupujúci nie je oprávnený voči Predávajúcemu uplatňovať akékoľvek sankcie za
nedodanie objednaného tovaru. Kupujúci v tomto prípade nie je oprávnený ani odstúpiť od tejto zmluvy.
V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou ktorejkol'vek faktúry o viac ako 30 dní, je
Predávajúci oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. I

10.V prípade, že Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar so zjavnou vadou, Kupujúci si vyhradzuje právo takýto
tovar neprevziať a Predávajúci sa zaväzuje takto neprevzatý tovar Kupujúcemu nefakturovať. Zmluvné
strany sa preto dohodli, že Predávajúci nebude doručovať Kupujúcemu faktúru spolu s dodaným
tovarom, ale príslušnú faktúru vystaví na základe dodacieho listu až po skutočnom prevzati tovaru
Kupujúcim.

11. Prípadnú zmenu svojho bankového účtu je Predávajúci povinný doložiť Kupujúcemu preukázateľným
spôsobom a to potvrdením banky o zriadení účtu. Následne zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto
zmluve o zmene bankového spojenia.

12.Zmluvné strany sa dohodli na tom, že faktúra sa bude vyhotovovať elektronicky a zasielať na mailovú
adresu Kupujúceho uvedenú v čl. II., bod 13. tejto zmluvy, prípadne sa doručí priamo pri preberaní
tovaru, alebo poštou.

13.V prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania z úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry,
Predávajúci je oprávnený požadovať hotovostný spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru pri ďalších
dodávkach tovaru, prípadne nedodať riadne objednaný predmetný tovar, a to až do úhrady vystavených
faktúr po lehote splatnosti v celom rozsahu vrátane úroku z omeškania, stiahnuť prenajaté zariadenia.

Čl. VIII. Obaly
1. Predávajúci realizuje dodávky objednaného tovaru na prepravných evidenčných obaloch

zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom a technickým normám. Kupujúci vráti palety
Predávajúcemu výmenným spôsobom. Pokia!' Kupujúci nebude mať dostatočný počet vratných obalov,
resp. paliet na výmenu, vratné obaly, resp. palety vráti pri najbližšom dodaní tovaru Kupujúcemu.
V prípade, ak ani pri najbližšom dodaní tovaru do tejto prevádzky nebude mať prevádzka adekvátny
počet obalov, resp. paliet na výmenu, je Predávajúci oprávnený tieto riadne fakturovať.

2. Ak Predávajúci bude realizovať dodávky vo zálohovaných obaloch zaväzuje sa v súlade s príslušnými
ustanoveniami zák.č.529/2002 Z.z. v znení zák.č.119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení prevziať od Kupujúceho všetky vratné obaly, v ktorých bol tovar
dodaný.

3. Lehoty splatnosti účtovných dokladov vystavených v zmysle predchádzajúcich bodov tohto článku sú 14
dní odo dňa ich vystavenia.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá v podobe v akej bol objednaný, vrátane
spotrebiteľského obalu. Predávajúci sa preto zaväzuje, že tovar pripravený na dodanie zabalí a
zabezpečí podľa objednávky Kupujúceho, alebo ak to nie je v objednávke uvedené, obvyklým spôsobom
potrebným k zachovaniu kvality a ochrane tovaru.

Čl. IX. Vstup do prevádzok kupujúceho
1. Kupujúci za účelom a s cieľom splnenia príslušných ustanovení tejto zmluvy umožní pracovníkom

Predávajúceho realizujúcim túto zmluvu prístup do skladových priestorov príslušných prevádzok
Kupujúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby osoby ním poverené na realizáciu tejto zmluvy dodržiavali
zásady správania sa v prevádzkach Kupujúceho. Zásady správania sa v prevádzkach Kupujúceho tvoria
Prílohu č.3 tejto zmluvy a dokladuje ju Kupujúci k zmluve.

Čl. X. Osobitné ustanovenie o spolupráci pri vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci na spoločnom pracovisku
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1. Predávajúci realizuje predaj predmetných tovarov prostredníctvom ním povere ých osôb, ktoré v rámci
činnosti vykonávanej v zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy plnia svrje úlohy na prevádzke
Kupujúceho.

2. Predmetom tohto ustanovenia je úprava spolupráce na prevádzke Kupujú eho, ktorá vyplýva pre
zmluvné strany zo zák.č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri Piáci v platnom znení a to
najmä pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a chrany zdravia pri práci,
pri koordinácii činností z toho vyplývajúcich a pri vzájomnej informovanosti.

3. Kupujúci sa za účelom uvedeným v tomto článku zaväzuje, že vytvorí ta lé podmienky na svojej
prevádzke, ktoré budú zodpovedať podmienkam bezpečného výkonu práce.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že oboznámi osoby ním poverené, ktorí vykonávajú prácu v prevádzke
Kupujúceho s podmienkami výkonu tejto práce z hl'adiska dodržiavania predpisov o bezpečnosti

5 i~~:::es:::;i::r~:~::/:z:::~:e::O::hb::::::n::C:::::r:::i:r~~~,ra:~:i:aP:~:~:::::
Kupujúceho udržiavali čistotu a poriadok, najmä aby ihned' odstraňovali odpady 1nečistoty, ktoré vzniknú
ich činnost'ou. I

6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že sa budú navzájom informovať o možných ohrozeniach, preventrvnych
opatreniach, o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na vykonanie záchranných prác alebo na
prípadnú evakuáciu zamestnancov a poverených osôb.

Čl. Xl. Zmluvná pokuta a iné sankcie
1. V prípade, ak Kupujúci dodávku predmetného tovaru neprevezme, napriek tomu, že tovar bol riadne

a včas dodaný a v súlade s obsahom objednávky, Predávajúci je oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny neprevzatého tovaru bez DPH.

2. V prípade, že Predávajúci nedodá tovar Kupujúcemu v rozsahu uvedenom v potvrdenej objednávke má
Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu (po vzájomnej dohode) z ceny bez DPH
nedodaného tovaru v prípade, ak toto nedodanie spôsobil výlučné Predávajúci a táto skutočnosť bude
riadne preukázaná.

3. Zmluvná pokuta bude splatná do 14 dní od vystavenia účtovného dokladu. Dohodu o zmluvnej pokute nie
je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Čl. XII. Postúpenie a započítanie pohl'adávok
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený k postúpeniu pohľadávky, ktorá vznikne na

základe tejto zmluvy tretiemu subjektu, a to najmä banke financujúcej Predávajúceho a poist'ovni
Predávajúceho, resp. subjektu poskytujúcemu faktoringové služby.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zápočty vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy možno
realizovať len písomnou dvojstrannou dohodou zmluvných strán.

Čl. XIII. Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014 s platnosťou a účinnosťou odo dňa jej podpísania

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva zaniká:

a) písomnou dohodou
b) písomnou výpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej
c) zánikom jednej alebo druhej zmluvnej strany bez právneho nástupcu
d) vyhlásením konkurzu na majetok ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo zamietnutím návrhu na

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
e) okamžitým odstúpením od zmluvy.

3. V prípade výpovede tejto zmluvy je dohodnutá 1 mesačná výpovedná doba, ktorá začína plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúcim po tom, čo je výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán hrubým spôsobom poruší
svoje záväzky, s tým, že za hrubé porušenie záväzkov sa považuje opakované nedodržanie kvality
dodávaného tovaru a opakované omeškanie s úhradou faktúr.

Čl. XIV. Vyššia moc
1. Ak okolnosti vyššej sily spôsobia dočasnú neschopnosť Predávajúceho plniť svoje povinnosti podl'a tejto
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zmluvy, najmä povinnosť dodať predmet potvrdenej objednávky Kupujúcemu v deň uvedený v potvrdenej
objednávke príp. v iný deň, na ktorom sa obe zmluvné strany vopred písomne dohodli, Predávajúci
nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo inú ujmu tým Kupujúcemu spôsobenú a nemá žiadnu
povinnosť zaplatiť Kupujúcemu akékoľvek sankcie.

2. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho akýmkoľvek vhodným prostriedkom o udalosti vyššej sily
najneskôr do 24 hod po tom, čo nastala resp. po tom čo mohol takúto informáciu podať.

3. Dočasná neschopnosť Predávajúceho v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy v žiadnom prípade
neoslobodí Kupujúceho od jeho povinnosti prevziať predmet potvrdenej objednávky, s výnimkou
oneskorenia prekračujúceho 5 pracovných dní.

4. Za okolnosti vyššej sily sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v
splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala;
najmä: štrajk, štrajk zamestnávatel'ov, požiar, autonehoda, blokovanie ciest, zemetrasenie, búrka,
zničenie strojov, prepúšťanie z práce, vojna, výnimočný stav atď.

Čl. XV. Záverečné ustanovenia
1. Zmeniť dohodnutý obsah tejto zmluvy je možné len písomne po vzájomnej dohode zmluvných strán.
2. Všetky ostatné práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom

Č. 513/91 Zb. v znení noviel a príslušných platných právnych predpisov.
3. Zásielky, ktoré majú mať v rámci tejto zmluvy písomnú formu a nie je uvedené inak, sa v rámci tejto

zmluvy považujú za doručené dňom, kedy boli prevzaté. Ak zásielku druhá zmluvná strana odmietne
prevziať, považuje sa za jej doručenie deň odmietnutia jej doručenia. V ostatných prípadoch je zásielka
doručená dňom, kedy sa vráti účastníkovi zmluvy - odosielateľovi ak bola doručovaná na adresu druhého
účastníka tejto zmluvy - príjemcu uvedenú v záhlaví, prípadne na adresu, ktorú po nadobudnutí účinnosti
tejto zmluvy oznámil príjemca na doručovanie odosielatel'ovi, alebo adresa sídla aktuálne uvedená
v obchodnom registri. V prípade zasielania objednávok, cenníkov a elektronických faktúr formou mailovej
korešpondencie na adresu uvedenú v tejto zmluve sa táto písomnosť považuje za doručen ú v deň jej r-

odoslania, bez ohľadu na to, či táto mailová adresa túto zásielku prijala, nakoľko obe zmluvné strany sú.
povinné zabezpečiť plnú funkčnosť svojej mailovej adresy po celú dobu platnosti tejto zmluvy.

4. Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto zmluvy a ďalšie informácie, ktoré sa
zmluvné strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli
k uzavretiu tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či bola zmluva uzavretá, sú považované za dôverné.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie nezverejnia tretej osobe. Môžu tak urobiť iba
v prípade, že to bude vyžadovať zákon alebo s tým druhá zmluvná strana vysloví písomný súhlas.
V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší túto povinnosť, na základe dohody zmluvných strán
dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy s právom odstúpenia od zmluvy a s právom domáhať sa
náhrady škody podľa § 271 Obchodného zákonníka.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú pri podpísaní tejto zmluvy predložiť druhej zmluvnej strane výpis
z Obchodného registra, ktorý bude tvoriť Prílohu č.4 tejto zmluvy.

7. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej porozumeli a na
znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy Č. 1, 2, 3, a 4.

V Košiciach dňa .

Mgr. Jarmila Motúzová
riaditel'ka ZŠ Štítnik
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Mäso bravčové a hovädzie a mäsové výrobky Príloha č.2

Cena v Eur Cena v Cena za pož. Cena za pož.
Predpokl. za kg bez Eur za kg s množstvo množstvo s

Názov obstarávanej komodity MJ. množstvo DPH DPH bez DPH DPH

Hovädzie zadné b.k. čerstvé kg 350 6,3250 7,5900 2213,7500 2656,5000
Hovädzie predné b.k. čerstvé kg 50 5,1060 6,1272 255,3000 306,3600
Slanina údená bez kože kg 40 2,9400 3,5280 117,6000 141,1200
Bravč. stehno čerstvé kg 1000 4,0250 4,8300 4025,0000 4830,0000
Bravč. pliecko čerstvé kg 400 3,4500 4,1400 1380,0000 1656,0000
Bravč. karé b.k. čerstvé kg 200 4,4850 5,3820 897,0000 1076,4000
Párky jemné kg 25 1,7400 2,0880 43,5000 52,2000
Šunka kg 15 3,0600 3,6720 45,9000 55,0800
Suchá saláma kg 5 3,4800 4,1760 17,4000 20,8800
SPOLU 8995,4500 10794,5400


