
Rámcová kúpna zmluva č uzavretá v súlade 
s ust. § 409 a nasld. Obchodného zákonníka Č. odb 

Jaroslav Maťaš 
Dukovce 30, 086 44 

IČO: 40 80 58 67 
DIČ: 104 756 1889 
IČDPH: • - SK 104 756 1889 
Bankové spojenie: SLSP 
Č. Ú.: 451525893/0900 
IBAN: SK7509000000000451525893 
SWIFT: - . GIBASKBX 
v zastúpení: Jaroslav Maťaš 

ako „ p r e d á v a j ú c i " 

a 

obchodné meno: 
sídlo: 
tel.: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Č. Ú.: 
IBAN: 
SWIFT: 
v zastúpení: 
odberné miesto: 
typ predajne: 

Spoločnosť je zapísaná 
Podnikateľ podniká na základe 

ako „ k u p u j ú c i " 

Článok 1 

Predmet plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu mäso a mäsové výrobky (ďalej len „tovar") 
v množstve podľa dielčich objednávok kupujúceho. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 



Článok 2 
Termín plnenia 

1. Dodávky tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú plnené priebežne podľa objednávok kupujúceho. 

Článok 3 
Podmienky dodávky 

Povinnosti predávajúceho: 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať (tovar) v akosti a prevedení určenom STN, prípadne ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi a odovzdať 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 formou : 
• písomnej objednávky zaslanej poštou; 
• telefonicky v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 6.00 do 14.00 hod.; 
• faxom, resp. zanechaním odkazu na odkazovači, denne, celých 24 hodín ; 
• zaslaním písomne prostredníctvom vodičov prepravcu. 
Objednávky je však kupujúci povinný doručiť predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred rozvozom. 
V prípade oneskorenia predložených objednávok predávajúci nie je povinný zabezpečiť ich úplné 

vybavenie a nezodpovedá za prípadnú škodu tým spôsobenú. 

2. V objednávke je kupujúci povinný uviesť množstvo, sortiment podľa ponuky predávajúceho, dátum 
vystavenia objednávky, požadovaný deň expedície, presnú adresu kupujúceho a adresu miesta, kde má 
byť tovar dodaný. 

3. Minimálne množstvo objednaného tovaru musí byť 15 kg alebo minimálne v hodnote 50 €. Kupujúci 
potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste v hmotnostných jednotkách. 

4. Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo obalov, prepraviek tak, aby obaly boli vrátené pri 
splnení dodávky. 

5. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za dodané výrobky. 
6. Kupujúci po prevzatí tovaru v prepravných obaloch odovzdá predávajúcemu na výmenu nepoškodené 

prepravné obaly systémom 1:1. V prípade, že prepravné obaly nebudú vrátené, kupujúci bude vyzvaný na 
ich odsúhlasenie a vrátenie k poslednému dňu príslušného štvrťroka. V prípade, že zo strany kupujúceho 
po odsúhlasení obalového konta prepravné obaly nebudú v uvedenej lehote vrátené, budú prevedené z 
evidenčného do finančného stavu. Nevrátené prepravné obaly budú fakturované v hodnote 4,10 € za 
prepravný obal E2, v hodnote 5,90 € za paletu EURO a splatnosťou 14 dní. 

Článok 4 
Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

1. Kúpna cena tovaru je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení 
a podrobne je upravená v cenníku, ktorý bude ako súčasť tejto zmluvy aktuálne zasielaný pri každej 
prípadnej zmene. 

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena môže byť upravovaná smerom nadol i nahor za 
dodávaný tovar vzhľadom na výrobné náklady (napr. zmena cien surovín a ďalších zložiek výrobných 
nákladov). Pre určenie ceny výrobkov je rozhodujúci mesiac, v ktorom je tovar dodaný. 



3. Predávajúci je oprávnený cenu tovaru upravovať automaticky pri zvýšení výrobných nákladov. Úpravu 
ceny oznámi kupujúcemu písomne 5 dní pred úpravou ceny. 

4. Kúpnu cenu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu podľa skutočne odobratého množstva tovaru, pričom 
kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí tovaru. 

Článok 5 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

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

Článok 6 
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. 

3. Kupujúci má povinnosť uplatniť nároky z vád bezodkladne ako ich zistí a má povinnosť preukazovať, 
že zistené vady nevznikli na výrobkoch z dôvodu (viny) na strane kupujúceho. Zistené vady oznámi 
kupujúci predávajúcemu v rámci doby spotreby bezodkladne po ich zistení. 

4. Predávajúci, má povinnosť vysporiadať oprávnenú reklamáciu: 
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. 

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 umožní povereným zamestnancom predávajúceho 
vykonať kontrolu dodržiavania chladiaceho reťazca pri skladovaní mäsa a mäsových výrobkov. 

Článok 7 
Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a sa uzatvára na 
dobu neurčitú. 

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. Na základe dohody zmluvných strán je možné zmluvný vzťah ukončiť kedykoľvek. 



4. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu si medzi sebou 
vysporiadajú všetky práva a povinnosti. 

5. Ak dôjde k zániku ktorejkoľvek zo zmluvných strán, je táto povinná túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej strane. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch pôvodných vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie. 

P r í l o h y : . 

V ,dňa 

Predávajúci: Kupujúci: 


