
Kúpno-predajná rámcová zmluva 

o kúpe a predaji tovaru 

  
Dodávateľ:      
Obchodné meno              : QUALITED s.r.o. 
So sídlom   : Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta 

Zastúpené   : Ing. Zoltán Laczkó 

Bankové spojenie  : SLSP 
Číslo účtu IBAN                     : SK 65 0900 0000 0004 3542 6983 

IČO    : 36 638 528 

DIČ : 2022022189 
IČ DIČ : SK2022022189 

Zapísané : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro., vložka č. 

26385/T 

 
(ďalej len „dodávateľ“) 

 

Odberateľ: 

 

Obchodné meno             : Spojená škola 

So sídlom   : Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Zastúpené   : Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie  : Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN                     : SK69 8180 0000 0070 0047 3707 

IČO    : 42128919 

DIČ    : 2022503923 

Kontaktná osoba  : Andrea Klasová, vedúca školskej jedálne 

Tel. č., E mail   : 0948 125 815, Andrea.Klasova@ssivanka.sk 
 

(ďalej len „odberateľ“) 

 
uzatvorili dnešného dňa podľa § 409 a nasl.  zák.č. 513/1991 Zb.v platnom znení (Obchodný 

zákonník) túto 

 

rámcovú  zmluvu o dodaní tovaru: 

 

I. 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať odberateľovi tovar – potraviny  (ďalej len 

„predmet kúpy“), na základe platného cenníka dodávateľa a to podľa objednávok odberateľa. 
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar. 

1.2 Miestom plnenia zmluvy a miestom dodania predmetu kúpy je:    

 - školská jedáleň organizačnej zložky Spojenej školy – SOŠ pôdohospodárskej a veterinárnej, 
Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji        

 - školská jedáleň organizačnej zložky Spojenej školy – SOŠ agrotechnickej J.A. Gagarina, 

Svätoplukova 38, Bernolákovo  

 
 

 

 
 



II. 

Dodacie a platobné podmienky 

 
2.1 Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať predmet kúpy, odovzdať doklady, ktoré sa na predmet 

kúpy vzťahujú a umožniť odberateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy v súlade s touto 

zmluvou.  
2.2 Záväzok dodávateľa dodať odberateľovi predmet kúpy je splnený jeho dodaním do miesta jeho 

uvedenia do prevádzky. 

2.3 Odberateľ zaplatí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej dodávateľom prevodom na bankový 
účet dodávateľa, ktorej prílohou bude kópia dodacieho listu a to  v lehote splatnosti určenej v daňovom 

doklade ( faktúre), ktorý vystaví dodávateľ. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú pripísaním finančnej 

sumy na bankový účet dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej lehote splatnosti faktúr.  

2.4 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny. 
Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na odberateľa prevzatím predmetu kúpy od 

dodávateľa alebo v čase, keď dodávateľ umožní odberateľovi nakladať s predmetom kúpy a odberateľ 

poruší zmluvu tým, že predmet kúpy neprevezme. 
2.5. Odberateľ objedná tovar písomnou objednávkou odovzdanou osobne alebo zaslanou poštou alebo 

emailom.  

2.6.Dodávateľ realizuje dodávku tovaru v pracovných dňoch od 7:00 hod do 14:hod.  

2.7. Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru doručí odberateľovi dodací list, na ktorom odberateľ potvrdí 
prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Jedno vyhotovenie dodacieho 

listu ostane odberateľovi. 

 
III. 

Zodpovednosť za vady 

  
3.1 Odberateľ je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (ďalej ako „reklamácia“) bez 

zbytočného odkladu potom, čo odberateľ zistil vady predmetu kúpy alebo pri vynaložení odbornej 

starostlivosti mohol vady zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia predmetu kúpy.  

3.2 Odberateľ je povinný predložiť pri reklamácii doklad preukazujúci nákup tovaru od dodávateľa a 
reklamáciu vykonať písomne s použitím reklamačného formulára. Pri reklamácii je odberateľ povinný 

uviesť o akú vadu ide alebo ako sa vada prejavuje, a aké právo odberateľ uplatňuje.  

3.3 Dodávateľ vybaví reklamáciu do tridsiatich dní odo dňa doručenia oprávnenej písomnej reklamácie. 
V prípade, že reklamácia nie je oprávnená, odberateľ znáša všetky náklady, ktoré predávajúci nutne 

vynaložil v súvislosti s preverením a vykonaním reklamácie. 

3.4. Dodávateľ prehlasuje, že stav predmetu kúpy zodpovedá tomu, že ide o novú a doposiaľ nepoužitú 

vec a že mu nie sú známe žiadne vady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu kúpy. 
 

 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 02.09.2019. 

4.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi 

zmluvnými stranami.  

4.3 Každá zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak druhá zmluvná strana 
nesplní povinnosť, ktorú podľa tejto zmluvy alebo zákona má, a to ani v primerane dlhej, dodatočne 

poskytnutej lehote. 

4.4 V prípade, že sa podstatným spôsobom zmenia podmienky, za ktorých bola táto zmluvy uzavretá, 
zmluvné strany sú povinné písomne upraviť podmienky zmluvy v zmysle zmenených pomerov.  

4.5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách a údajoch (bez 

ohľadu na to, či sú také údaje alebo informácie komerčnej, marketingovej, obchodnej, finančnej, 
technickej alebo inej povahy), týkajúcich sa zmluvný strán a podmienok tejto Zmluvy, ako aj o 

akýchkoľvek informáciách a údajoch poskytnutých druhej zmluvnej strane v rámci rokovaní o 

uzatvorení tejto Zmluvy, ako aj pri plnení tejto Zmluvy, okrem prípadov ak je to potrebné na naplnenie 

účelu tejto Zmluvy. 



4.6. Predávajúci podpísaním tejto zmluvy dáva kupujúcemu v súlade s §  13 ods. 1, písmeno a) zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a 

uchovávaním mojich osobných údajov svoj súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v záhlaví 
tejto zmluvy. Súhlas dáva za účelom použitia týchto údajov v tejto zmluve a v súvislosti s realizáciou 

tejto zmluvy a to na dobu jej platnosti. Pred podpisom tejto zmluvy bola predávajúci informovaný o 

spracúvaní osobných údajov v plnom rozsahu na účel uzatvorenia tejto zmluvy.  
4.7. V prípade, ak vzniknú okolnosti, ktoré znemožňujú celkové alebo čiastočné plnenie povinností 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, napríklad požiar, povodeň, 

zemetrasenie, vojna, vojenské operácie rôzneho charakteru, zákaz exportu, ktoré vzniknú po podpise 
tejto zmluvy a ktoré zmluvné strany nemohli predvídať ani ich odvrátiť sa termíny a lehoty uvedené v 

tejto zmluve predlžujú po dobu trvania týchto okolností. 

4.8 Zmluvná strana, ktorá pre okolnosť uvedenú v odseku 4.4 tohto článku zmluvy nie je schopná plniť 

svoje záväzky podľa tejto zmluvy, je povinná okamžite písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o 
začiatku a predpokladanej dobe trvania ako aj o ukončení okolnosti brániacej jej v plnení tejto zmluvy. 

4.9 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) identických rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden (1) rovnopis. 
 

 

 
 
 
 
 
...........................................................  02.09.2019  ......................................................... 
dodávateľ     dátum   odberateľ 
pečiatka a podpis oprávnenej osoby    pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 


