
Rámcová kúpna zmluva 
Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Zák. č. 5 1 3 / 1 9 9 1 Zb. v znení neskorších predpisov 

Obchodné meno RYBA Košice, spol. s.r.o. 
So sídlom Južná trieda 54, 040 01 Košice 
Zastúpený Ing. Jozef Gima, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu 2626111270/1100 
IBAN SK60 1100 0000 0026 2611 1270 
SWIFT/BIC TATRSKBX 
IČO 17 147 522 
DIČ 20 20 46 32 58 
IČDPH SK 2020463258 
Zapísaný Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, v odd. Sro 

vložka č. 1016/V 
e-mail : obchod@ryba.sk, odbyt@ryba.sk, objednavky@ryba.sk 
tel./fax pre realizáciu objednávok : 055/720 57 57 

Obchodné meno Základná škola 
So sídlom Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Zastúpený Mgr. Jozef Bugna - riaditeľ 
Bankové spojenie VÚB, a.s. 
Číslo účtu 1690724851/0200 
IBAN SK4502000000001690724851 
SWIFT/BIC SUBASKBX 
IČO 36158119 
DIČ 2021383518 
Tel./fax 051/4594204,0910 906713 
e-mail zsjarovnicel92@gmail.com 
Odberné miesto ŠJ pri ZŠ Jarovnice 

Článok 1 
Predmet plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu potravinársky tovar (ďalej len „tovar") v množstve 
a druhu podľa objednávok kupujúceho. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to spôsobom a v termínoch 
podľa článku 7 tejto zmluvy. 

mailto:zsjarovnicel92@gmail.com


Článok 2 
Trvanie zmluvného vzťahu 

1. Dodávky tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú plnené priebežne podľa písomných 
objednávok kupujúceho v zmysle či. 3 ods. 1 a 2 tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán a uzatvára sa na 
obdobie od: 8.1.2018 do 31.12.2020. 

Článok 3 
Podmienky dodávky 

Povinnosti predávajúceho: 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v akosti a prevedení určenom príslušnými STN, prípadne ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú. 

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v deň uvedený na objednávke kupujúceho. 

Povinnosti kupujúceho: 

1. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednávať u predávajúceho niektorou z nižšie uvedených 
foriem: 

• písomná objednávka zaslaná poštou na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v záhlaví tejto zmluvy; 
• telefonicky v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 6.00 do 14.00 hod. na tel. čísle 

predávajúceho, ktoré je uvedené v záhlaví tejto zmluvy; 
• faxom, resp. zanechaním odkazu na odkazovači, denne, celých 24 hodín; 
• zaslaním písomnej objednávky prostredníctvom vodičov prepravcu. 
Objednávky je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred termínom plnenia, 

ktorý je uvedený v objednávke. 
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nieje povinný zabezpečiť ich 
vybavenie a nezodpovedá za prípadnú škodu tým spôsobenú. 

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo a druh tovaru podľa ponuky predávajúceho, dátum 
vystavenia objednávky, požadovaný termín plnenia, identifikáciu kupujúceho a predávajúceho a adresu 
miesta, kde má byť tovar dodaný. Cena tovaru bude stanovená v súlade s či. 4 ods. 2 tejto zmluvy. 

4. Predmetom objednávky môže byť tovar v minimálnej hodnote 50 EUR, resp. tovar s minimálnou váhou 
15 kg. Na objednávky kupujúceho, ktoré sú v rozpore s predchádzajúcou vetou nemusí predávajúci 
prihliadať, o čom kupujúceho bezodkladne upovedomí. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru na dodacom 
liste v hmotnostných jednotkách. 

5. Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo obalov a prepraviek tak, aby tieto boli vrátené pri 
splnení dodávky. 

6. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar. 



Článok 4 
Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena bude určovaná dohodou zmluvných strán v zmysle zák. 
č. 18/1996 Z. z. v platnom znení v čase pred uskutočnením objednávky zo strany kupujúceho, a to 
elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
V prípade ak v čase doručenia objednávky predávajúcemu nebude kúpna cena medzi zmluvnými stranami 
dohodnutá, nemusí predávajúci na objednávku prihliadať, o čom kupujúceho bezodkladne upovedomí. 
Predávajúci č. 1 a predávajúci č. 2 sa zaväzujú kupujúcemu elektronicky doručovať aktuálne cenníky 
vždy bezodkladne po vykonaní akýchkoľvek zmien alebo úprav cien tovarov. 

2. Za účelom úhrady kúpnej ceny vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru podľa .skutočne 
dodaného tovaru na základe potvrdeného dodacieho listu. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo 
dňa jej vystavenia. Za deň zaplatenia sa v zmysle ust. § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka považuje 
deň, keď sú peňažné prostriedky pripísané v peňažnom ústave na účet predávajúceho. 

3. V prípade ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny za tovar dodaný v súlade s touto 
zmluvou, resp. objednávkou kupujúceho o viac ako 5 dní, je predávajúci oprávnený odmietnuť dodať 
kupujúcemu tovar, ktorý už bol zo strany kupujúceho objednaný, resp. odmietnuť prijať objednávky 
kupujúceho a to až do času úhrady všetkých pohľadávok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny, 
s ktorými je kupujúci v omeškaní. O odmietnutí dodať tovar, resp. prijať objednávku podľa 
predchádzajúcej vety je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. 

Článok 5 
Úrok z omeškania 

Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle ust. § 
369 ods.l Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % denne za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok 6 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho 
prevzatím. 

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho 
na kupujúceho prevzatím tovaru. 

Článok 7 
Zodpovednosť predávajúceho za vady, Reklamácie 

1. Právne vzťahy zodpovednosti za vady tovaru, záruky a spôsob uplatnenia reklamácie sú podrobne 
upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že bol s reklamačným poriadkom riadne 
oboznámený a že ho prevzal. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy majú 
prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku. 

3. Kupujúci je povinný prezrieť tovar a písomne oznámiť predávajúcemu, že tovar má zjavné vady 
najneskôr pri prevzatí tovaru od predávajúceho, resp. písomne oznámiť predávajúcemu skryté vady 
tovaru bezodkladne po tom ako ich zistí. Súčasne s oznámením vád tovaru, je kupujúci povinný písomne 
oznámiť predávajúcemu nároky z vád tovaru. V rámci oznámenia vád tovaru podľa tohto bodu je 
kupujúci povinný preukázať, že zistené vady nevznikli na tovare z dôvodu (viny) na strane kupujúceho. 

4. Predávajúci má povinnosť vysporiadať oprávnenú reklamáciu podľa voľby kupujúceho jednou z nižšie 
uvedených možností: 

výmenou reklamovaných výrobkov za výrobky identické, ktoré spĺňajú podmienky Zákona 
o potravinách a príslušnej časti Potravinového kódexu v termíne do 30 dní odo dňa uplatnenia 
reklamácie, 



výmenou reklamovaných výrobkov za iné výrobky v hodnote reklamovaných výrobkov 
v termíne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, 
vystavením a uhradením faktúry - dokladu o oprave základu dane na účet kupujúceho 
v termíne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

5. V prípade, že pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je potrebná osobná návšteva zástupcu 
predávajúceho v mieste reklamácie, predávajúci sa zaväzuje túto obhliadku reklamovaných výrobkov 
zabezpečiť v termíne do 15 dní odo dňa písomného nahlásenia reklamácie kupujúcim. Pokiaľ predávajúci 
obhliadku nezabezpečí v dohodnutom termíne, reklamácia sa považuje za uznanú, reklamované výrobky 
kupujúci zlikviduje na náklady predávajúceho. V prípade ak kupujúci neumožní predávajúcemu vykonať 
obhliadku výrobkov v mieste reklamácie podľa tohto bodu, je predávajúci oprávnený vybaviť uplatnenú 
reklamáciu jej zamietnutím. 

6. Podmienkou uznania oprávnenosti reklamácie kupujúceho je jeho záväzok zabezpečiť 
dodržiavanie chladiaceho reťazca pri skladovaní mäsa a mäsových výrobkov (skladovanie 
pri teplote 0 - 4 ° C ) . 

7. Kupujúci kedykoľvek na požiadanie predávajúceho umožni povereným zamestnancom predávajúceho 
vykonať kontrolu dodržiavania chladiaceho reťazca pri skladovaní mäsa a mäsových výrobkov. 

Článok 8 
Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a uzatvára 
sa na dobu určitú od 8.1.2018 do 31.12.2020. 

2. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán pri dodržaní 3-mesačnej výpovednej lehoty, 
ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

3. Predávajúci je oprávnený vypovedať túto zmluvu okamihom doručenia písomnej výpovede kupujúcemu 
v prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar dodaný 
na základe tejto zmluvy alebo objednávky o viac ako 21 dní. 

4. Na základe dohody zmluvných strán je možné zmluvný vzťah ukončiť kedykoľvek. 
5. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu si medzi sebou vysporiadajú 

všetky práva a povinnosti. 
6. Predávajúci č. 1 a predávajúci č. 2 sú ustanoveniami tejto zmluvy viazaní spoločne a nerozdielne. 
7. Ak dôjde k zániku ktorejkoľvek zo zmluvných strán, je táto povinná túto skutočnosť bez zbytočného 

odkladu písomne oznámiť druhej strane. 
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch písomných vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

exemplár. 
9. Účastníci si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

Zároveň svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že ju uzavreli slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne a nie v tiesnivých pomeroch. 

V Košiciach, dna 

Predávajúci 

V Jarovniciach, dňa 

Kupujúci: 


