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Rámcová zmluva 

uzatvorená podľa ust.§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Predávajúcim: 
 
Obchodné meno:  Tibor Varga TSV PAPIER 
Sídlo:    Vajanského  80, 984 01 Lučenec  
Identifikačné číslo:   32627211 
Daňové identifikačné číslo:  1020577811 
Identifikačné číslo pre DPH:  SK1020577811 
Bankové spojenie:   ČSOB a.s. Lučenec, č.ú.: 400 191 2755/7500 
Zastúpený:    Tibor Varga – majiteľ spoločnosti  
Kontaktná osoba:  Petra Žochňáková 
Zapísaná:  Okresný úrad Lučenec 
Tel.:     +421 917 770666 
e mail:     petra.zochnakova@tsv.sk 
(ďalej len „predávajúci“) 
  
a 
 
Kupujúcim:                           
Obchodné meno:                  Dopravná akadémia   
Sídlo:    Rosinská cesta 2, Žilina 
Identifikačné číslo:   00651117 
Daňové identifikačné číslo:  2020639104 
Identifikačné číslo pre DPH:  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica:SK8381800000007000483737 
Zastúpený:    Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka školy 
Kontaktná osoba:  Mgr. Mária Hubočanová 
Tel.:     0905 586370   
e mail:                          maria.hubocanova@doaza.edu.sk         
(ďalej len „kupujúci“) 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, ďalej „tovar“ podľa druhu a 

množstva uvedeného v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj 

ďalšieho tovaru na základe objednávky kupujúceho podľa katalógovej ponuky 

predávajúceho. 

 

2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa ods. 2.1. tejto zmluvy 

a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

 

2.3. Tovar bude predávajúcim dodávaný po častiach. Predmet jednotlivých čiastkových dodávok  

bude kupujúcim upresňovaný formou samostatných a záväzných písomných objednávok. 

  

2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným normám.  
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2.5. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmeny v „Predmete zmluvy", o ktorých bude následne 

informovať predávajúceho.  

Čl. 3 

Kúpna cena 

3.1. Cena tovaru uvedeného Čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, je dohodnutá v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky.  

 

3.2. Jednotkové ceny za predmet zmluvy (vrátane balenia, dopravy do miesta dodania, DPH a 

ostatných v nej zahrnutých poplatkov ) sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pre prípad, že 

predmetom objednávky je tovar, ktorý nie je v prílohe č. 1 uvedený, je rozhodujúca 

katalógová ponuka predávajúceho. 

 

3.3. Cenu dohodnutú v Čl. 3 ods. 3.2. je možné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

Čl. 4 

Podmienky platobné 

4.1. Faktúry za splnené dodávky budú zaslané k preplateniu na adresu zadanú kupujúcim.  

 

4.2. Právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu vzniká predávajúcemu dňom splnenia dodávky 

tovaru. 

 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 14 dní. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa 

doručenia faktúry na adresu kupujúceho.  

 

4.4. Faktúry zasielané predávajúcim k preplácaniu musia obsahovať všetky stanovené náležitosti v 

súlade so zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým dokladom. Predávajúci 

zašle faktúru na preplatenie vždy s 1 kópiou a potvrdeným dodacím listom zo strany 

preberajúceho, prípadne podľa požiadaviek kupujúceho. 

Čl. 5 

Podmienky dodania 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy    

v termíne do 5 pracovných dní od doručenia objednávky alebo po dohode s kupujúcim. 

 

5.2. Pri odovzdaní predmetu zmluvy vystaví predávajúci dodací list, ktorý preberajúci potvrdí 

svojím podpisom a tento je prílohou k faktúre. 

 

5.3. Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie 

predmetu zmluvy kupujúcim s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu obidvoma 

zmluvnými stranami. 

Čl. 6 

Záruka a zodpovednosť za vady 

6.1. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy a zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať v čase 

prevzatia vlastnosti stanovené technickými normami a podľa vysúťažených parametrov. 
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Záručná doba tovaru je 2 roky odo dňa dodania. 

 

6.2. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté 

vlastnosti predmetu zmluvy, za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si 

tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová. 

 

6.3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady „Predmetu zmluvy" predávajúcemu bez       

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby.  

 

6.4. Nároky kupujúceho z vád tovaru podľa prílohy č. 1  „Predmet zmluvy";: 

 

- požadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy 

- požadovať výmenu tovaru podľa „Predmetu zmluvy" dodaného v poškodenom, zničenom 

alebo inak nevyhovujúcom balení 

- požadovať odstránenie vád „Predmetu zmluvy", resp. v samostatnom konaní   

 

V prípade   reklamácie  „Predmetu  zmluvy"   sa  postupuje  podľa príslušných   ustanovení  

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Čl. 7 

Vypovedanie a zánik zmluvy 

7.1. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu 

výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Čl. 8 

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy 

8.1. Kupujúcemu vzniká vlastnícke právo k „Predmetu zmluvy" po zaplatení kúpnej ceny podľa 

Čl. 3 tejto zmluvy. 

Čl. 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, do vyčerpania finančnej hodnoty v EUR zákazky 

uvedenej v prílohe č. 1 . 

 

9.2. Za stranu predávajúceho je v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre konanie vo  veciach       

realizácie Petra Žochňáková , tel. č. 0917 770 666. 

 

 

9.3. Kúpnu zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov ku kúpnej       

zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po       

podpísaní  následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

9.4. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného        

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

 

 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne       
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riešiť rokovaním o možnej dohode. 

 

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

nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.  

 

9. 7 Táto zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 

zmluvná strana má 1 výtlačok tejto zmluvy. 

 

 

 

 

 

 V ..............................., dňa         V Žiline, dňa 05.03.2018          

                      

 

 

 

 

 

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

           dodávateľ odberateľ 

 

 

         Tibor Varga       Ing. Mária Vítová, PhD. 

     majiteľ spoločnosti          riaditeľka školy       

 
 
 
 


