
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný 

zákonník) 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Predávajúci: 

Obchodné meno:  DUKE, s. r. o. 

Sídlo:     Podjazdová I. 2673/14, 971 01 Prievidza 

Zapísaná v OR:   Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro 

vložka číslo: 15001/R 

IČO:     36 338 737 

DIČ:     202 188 8055 

IČ DPH:   SK202 188 8055 

Bankové spojenie:   SLSP a. s. , číslo účtu 0372232873/0900 

Fakturačná adresa:  Podjazdová I. 2673/14, 971 01 Prievidza 

Elektronická adresa:  pekaren@duke.sk 

Korešpondenčná adresa: P. O. BOX 68, 971 01 Prievidza 

Konajúc:    Roman Kerata, konateľ 

 

 

  (ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci: 

  Obchodné meno:  Základná škola s materskou školou 

  Miesto podnikania:  Školská 292/7, 972 01 Bojnice 

Zápis:  Okresný úrad ______________, Číslo živnostenského 

registra: ______________ 

  IČO:    312 016 28  

  DIČ:    202 137 9173 

  IČ DPH: 

  Bankové spojenie:  136 363 82/0200 VUB Bojnice 

  Fakturačná adresa:   ul. Školská 292/7, 972 01 Bojnice 

  Elektronická adresa  sjbojnice@azet.sk 

  Korešpondenčná adresa ul. Školská 292/7, 972 01 Bojnice 

Odberné miesto:  ul. Školská 292/7, 972 01 Bojnice 

Zastúpená:   Jozef Krčík, riaditeľ školy 

 

  (ďalej len „kupujúci“) 

uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“) 
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Čl. II 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy sú obchodné, dodacie, fakturačné, platobné a iné podmienky, 

evidencia a obeh obalov pri nákupe pekárenských výrobkov na základe ponuky 

predávajúceho a objednávky kupujúceho.  

 

2. Objednávka kupujúceho bude obsahovať presnú špecifikáciu množstva, druhu 

tovaru, miesta a času dodania tovaru. 

 

Čl. III 

MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v čase, ktorý si zmluvné strany vzájomne dohodli pri 

zadávaní, resp. prijímaní objednávky. Zmena termínu dodania tovaru je možná len po 

dohode predávajúceho a kupujúceho. 

 

2. Miestom dodania je miesto navrhnuté kupujúcim v objednávke a následne odsúhlasené 

predávajúcim. Miestom dodania musí byť kupujúcim jasne a nezameniteľne identifikované, 

v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za prípadne škody, ktoré v dôsledku nepresnej 

identifikácie miesta dodania zo strany kupujúceho vznikli. 

 

Čl. IV 

DODACIE PODMIENKY 

 

1. Predávajúci realizuje dodávky tovaru na základe kúpnych zmlúv uzavretých v súlade s touto 

zmluvou s kupujúcim a to prostredníctvom objednávok kupujúceho.  Zmluvné strany sa 

dohodli, že minimálna hodnota jednej objednávky bude 10,00 € bez DPH. 

 

2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje odovzdaním tovaru kupujúcemu na dohodnuté miesto 

dodania určené a odsúhlasené v objednávke. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru 

podpísaním dodacieho listu vystaveného predávajúcim, na ktorom je uvedené množstvo 
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druh a cena tovaru. Za kupujúceho môže podpísať dodací list aj jeho zástupca, prípadne 

zamestnanec kupujúceho. Podpisy majú rovnaký účinok ako podpis kupujúceho.  

 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru. 

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zabezpečiť súčinnosť pri dodávke tovaru. 

Ak kupujúci nezabezpečí súčinnosť pri dodávke tovaru, bude záväzok predávajúceho 

splnený zložením tovaru na dohodnutom mieste dodania. V takomto prípade na kupujúceho 

prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare zložením tovaru na dohodnutom mieste 

dodania. Ak kupujúci neumožní predávajúcemu, aby mu odovzdal tovar na toto miesto, 

zodpovedá kupujúci v celom rozsahu za škodu, ktorá predávajúcemu vznikne.  

 

Čl. V 

MNOŽSTVO TOVARU 

 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci prevezme tovar v množstvách uvedených na 

dodacích listoch. 

 

2. V prípade dodania väčšieho množstva, než bolo objednané, môže kupujúci prebytočný tovar 

prijať alebo môže odmietnuť prijatie prebytočného množstva tovaru. Ak kupujúci prijme 

dodávku i prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej 

cene určenej v zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade čiastočného plnenia 

kupujúci prijme tovar takto dodaný.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci neuplatní reklamáciu na množstvo tovaru 

u predávajúceho bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru, považuje sa tovar za dodaný 

v množstvách uvedených na dodacích listoch. 

 

Čl. VI 

OBJEDNÁVKY 

 

1. Kupujúci nahlasuje objednávky minimálne jeden deň vopred, a to najneskôr do 14:00 hod. 

dňa predchádzajúceho dňu, kedy sa objednaný tovar má dodať. Objednávky sa nahlasujú 

telefonicky. 



Strana 4 z 9 

 

 

2. Kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia objednávky predávajúcemu, pokiaľ predávajúci 

objednávku do 12 hod. od doručenia výslovne neodmietne, objednávka sa považuje za 

potvrdenú predávajúcim. 

 

Čl. VII 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Predávajúci fakturuje kupujúcemu dodaný tovar v dohodnutej cene uvedenej na dodacích 

listoch v mene Euro. 

 

2. Zmluvné strany dohodli, že predávajúci bude vystavovať kupujúcemu faktúru, jedenkrát za 

dekádu, ktorá bude mať v súlade s príslušnými právnymi predpismi náležitosti faktúry a 

kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za dodaný tovar  do 10 dní od vystavenia 

faktúry. 

 

3. V pochybnostiach sa má  za to že kupujúci obdŕžal faktúru na tretí deň po jej odoslaní. 

Peňažný záväzok je splnený prevzatím finančnej hotovosti zástupcom predávajúceho alebo 

pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho v banke. 

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru v prípade zmeny výrobných alebo 

cenových podmienok. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že zmenu ceny tovaru oznámi 

predávajúci kupujúcemu v termíne pred uskutočnením dodávky tovaru. V takomto prípade 

platí pre predávajúceho cena uvedená v dodacom liste. 

 

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny kupujúcim je 

predávajúci oprávnený kedykoľvek jednostranne odstúpiť od tejto rámcovej kúpnej zmluvy 

ako i jednotlivých kúpnych zmlúv podľa vlastného uváženia. 

 

6. Kupujúci sa zaväzuje, že počas platnosti tejto kúpnej zmluvy písomne oznámi 

predávajúcemu všetky zmeny týkajúce sa jeho podnikateľskej činnosti. 
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7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nebude uskutočňovať úhradu faktúr, prípadne iných 

pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu započítaním vzájomných pohľadávok. 

 

Čl. VIII 

OBALY A ODPADY 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávky tovarov dodávaných v zmysle tejto zmluvy 

v obaloch zodpovedajúcich všeobecne záväzným právnym predpisom v SR. 

 

2. Kupujúci vráti predávajúcemu všetky vratné obaly (vratné obaly sú pre účely tejto zmluvy 

prepravky) výmenným spôsobom, najneskôr pri následnej dodávke tovaru. Jednotlivé počty 

prepraviek odovzdaných predávajúcim kupujúcemu pri dodávke tovaru budú vyznačené na 

dodacom liste, ktorý je dodaný súčasne s tovarom. Kupujúci je povinný vracať prepravky 

vždy čisté. 

 

3. Kupujúci sa zaväzuje prepravky používať výlučne na prepravu tovaru dodávaného 

predávajúcim. V prípade ak predávajúci zistí používanie prepraviek kupujúcim na účel, 

ktorý nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy alebo s predpismi HCCP, zmluvné strany 

sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 € bez DPH za každú 

nevhodne použitú prepravku. 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje prepravky vrátiť predávajúcemu v prvý pracovný deň nasledujúci po 

ich dodaní, najneskôr pri následnej dodávke tovaru. 

 

5. V prípade porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 

5,00 € bez DPH za každý deň omeškania. 

 

6. V prípade poškodenia prepravky alebo jej nevrátenia v lehote dlhšej ako 10 dní je kupujúci 

povinný zaplatiť za každú poškodenú alebo nevrátenú prepravku  10 € bez DPH. 

 

7. Pre tento prípad je záväzný, pre obe zmluvné strany, počet prepraviek uvedených na 

dodacom liste predávajúceho. 
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8. Predávajúci zabezpečuje zber odpadov z obalov a ich zhodnocovanie a recykláciu na 

základe zákona č.  79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, minimálne v rozsahu záväzných limitov ustanovených v nariadení vlády SR, 

prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, a. s., s ktorou predávajúci uzavrel Zmluvu 

o spolupráci. 

 

Čl. IX 

TRVANIE DOHODY 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu, od 01.01.2023 do  31.12.2023. 

 

2. Každá strana môže písomne vypovedať túto zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou 

s uvedením výpovedného dôvodu, začínajúcou plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 

po doručení výpovede. Účelom výpovednej doby je vysporiadanie vzájomných záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

3. Táto zmluva ruší a nahrádza všetky skoršie písomné alebo ústne dohody zmluvných strán, 

týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ako aj všetky predchádzajúce zmluvy o všeobecných 

nákupných podmienkach, ktoré boli uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim vrátane ich 

dodatkov a príloh. 

 

4. V prípade, že podľa platných predpisov akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane 

neplatným v dôsledku rozporu s existujúcimi právnymi predpismi, neovplyvňuje to platnosť 

zvyšného obsahu zmluvy. 

 

Čl. X 

SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY 

 

1. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05% z oneskorenej platby za každý deň omeškania. 
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2. V prípade odmietnutia prevzatia objednaného tovaru, neposkytnutia súčinnosti kupujúcim 

alebo ak kupujúci neumožní predávajúcemu, aby mu odovzdal tovar na  miesto dodania 

dohodnuté podľa tejto zmluvy, má predávajúci právo, za porušenie ktorejkoľvek 

z uvedených povinností, vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30% z ceny 

objednaného tovaru a kupujúci je povinný taktiež zaplatiť náklady na  dopravu tovaru. 

 

3. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 

výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

4. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu spôsobenú porušením povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a za škodu spôsobenú pri napĺňaní účelu tejto zmluvy. 

Kupujúci je taktiež zodpovedný za nepriamu škodu (napr. strata trhu, výnosov, prerušenie 

prevádzky atď.), ušlý zisk a poškodenie dobrého mena, pokiaľ vzniklo v priamej súvislosti 

s nesplnením povinností stanovených kupujúcemu v tejto zmluve. Kupujúci je zároveň 

povinný uhradiť náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s vymáhaním 

neuhradených záväzkov kupujúceho.  

 

Čl. XI 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú písomný súhlas obidvoch zmluvných strán. 

 

2. Bežná obchodná korešpondencia bude doručovaná osobne, faxom, elektronickou alebo 

doporučenou poštou. 

 

3. Zmluvné strany si za právo, ktorým sa bude riadiť ich vzájomný vzťah zvolili Obchodný 

zákonník, resp. právo Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory sa budú riešiť podľa slovenského právneho 

poriadku a dohodli si založiť právomoc súdov Slovenskej republiky na riešenie sporov zo 

zmluvných vzťahov založených touto zmluvou a z nárokov na náhradu škody. V prípade 

akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami z tejto zmluvy, 

sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomnom 
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rokovaní za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. V prípade ak sa tieto spory 

zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním, predložia ich na rozhodnutie 

príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 

5. Táto zmluva sa stala záväznou po dohode obidvoch zmluvných strán o celom jej obsahu 

a nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

6. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, ktoré sa 

dozvedia v súvislosti s vykonávaním obchodnej činnosti druhej strany či v súvislosti 

s klientmi, zamestnancami a spolupracovníkmi tejto spoločnosti, najmä však budú 

zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch fyzických osôb v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákona 

o ochrane osobných údajov, ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by 

ohrozilo bezpečnosť osobných údajov s tým, že každá táto informácia je označená za 

dôvernú. Táto povinnosť platí do doby, kedy sa údaj chránený týmto ustanovením stane 

verejne známym alebo do chvíle, kedy je jedna strana povinná tento údaj poskytnúť tretej 

osobe na základe zákona alebo táto povinnosť je uložená orgánom, ktorý je k tomu 

splnomocnený zákonom. Mlčanlivosť sú strany povinné zachovávať i po skončení doby 

trvania tejto zmluvy. 

 

7. Pokiaľ je alebo sa v budúcnosti stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo 

neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú v platné 

a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné 

ustanovenia novými platnými ustanoveniami, ktoré najlepšie zodpovedajú zamýšľanému 

účelu neplatného ustanovenia. Pokiaľ bude niektorý zákon uvedený v tejto zmluve zrušený, 

zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť ustanovenia naň odkazujúce novými 

ustanoveniami odkazujúcimi na platné zákony, ktoré najlepšie zodpovedajú zmýšľanému 

účelu zrušeného zákona. 

 

8. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou číslovaných písomných 

dodatkov, resp. číslovaných príloh, ktoré budú platné len po ich riadnom odsúhlasení 

a podpísaní obidvoma zmluvnými stranami. 
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9. Táto dohoda je spísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, jedno vyhotovenie 

pre kupujúceho a jedno vyhotovenie pre predávajúceho. 

 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že na obsahu tejto zmluvy sa vzájomne dohodli, po napísaní 

prečítali, porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

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

 

 

Za predávajúceho:        Za kupujúceho: 

 

 

 

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

DUKE, s. r. o.       ______________ 

Roman Kerata, konateľ 


