
 

 

Rámcová kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) medzi: 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci:                     Dopravná akadémia  
Sídlo:    Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 
Zastúpená:   Ing. Mária Vítova, PhD.  
IČO:    00651117    
DIČ:    2020639104      
IBAN:    SK83 8180 0000 0070 0048 3737 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:       
Zriaďovateľ:   Žilinský samosprávny kraj 
                
(ďalej len „odberateľ“) 
 
a 
 
Predávajúci:   VALIN, spol. s.r.o. 
Sídlo:    Pri Celulózke 1376, 01001 Žilina 
Zastúpená::   Ing. Stanislav Gjašik – riaditeľ spoločnosti – plná moc                                                  
IČO:    36 440 884 
DIČ:    SK 20 22 141 506 
Bankové spojenie:    
IBAN:                             
SWIFT:                    
 Zápis v OR:   Obchodný register Okresného súdu v Žiline,  
    Oddiel: Sro, Vložka č.:17281/L 
 
(ďalej len „dodávateľ “) 

Čl. II. 
PREDMET  ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je určenie podmienok pre opakované dodanie predmetov 
osobnej starostlivosti ( ďalej len“ tovar“) uvedených s jednotkovými cenami v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy, 
vrátane služieb spojených s ich balením, dodaním a s ich vyložením v mieste sídla kupujúceho, pričom 
opakované plnenie bude prebiehať na základe objednávok e- mailom, telefonicky alebo osobne podľa 
podmienok stanovených ďalej v tejto zmluve.  
 
2. Miestom dodania tovaru je „Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina“. 
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3. Predávajúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa Čl. II bod 1 tejto kúpnej 
zmluvy špecifikovaný v jednotlivých objednávkach kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a 
uhradiť dohodnutú kúpnu cenu.  
 
4. Tovar bude predávajúcim dodávaný kupujúcemu po častiach. Predmet jednotlivých čiastkových dodávok 
bude kupujúcim špecifikovaný formou samostatných záväzných písomných, elektronických alebo 
telefonických objednávok. 
 
5. Predpokladané množstvo objednaného a dodaného tovaru sa v tejto zmluve neuvádza. Kupujúci bude 
množstvo jednotlivých druhov tovaru špecifikovať počas trvania  tejto kúpnej zmluvy na základe jeho 
aktuálnych potrieb, a to v objednávkach, ktoré budú v dohodnutej forme a dohodnutým spôsobom doručené 
predávajúcemu.  
 

Čl. III. 
KÚPNA CENA 

 
1. Predávajúci bude fakturovať za dodaný tovar v jednotkových cenách uvedených v prílohe č. 1 tejto kúpnej 
zmluvy.  
 
2. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať a vyložiť tovar a odovzdať sprievodné doklady, ktoré sa na tovar 
vzťahujú (dodací list, faktúra). 
 
3. Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách v lehote splatnosti 14 
dní. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny DPH počas trvanie tejto kúpnej zmluvy sa základ DPH, 
uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy nezmení, pripočíta sa k nemu len DPH po zmene. 
 
5. V prípade požiadavky kupujúceho na druhy tovaru, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
predávajúci poskytne kupujúcemu tovar za aktuálnu trhovú cenu.  

6. Predávajúci má právo upraviť každoročne ceny dohodnuté v tejto zmluve voči Kupujúcemu vždy k 1.2. 
kalendárneho roka podľa: 

a) vývoja úhrnného indexu spotrebiteľských cien k 31.12. predchádzajúceho roka,  ktorý zverejňuje 
Štatistický úrad Slovenskej Republiky. 
 

7. Predávajúci má právo upraviť priebežne počas roka ceny dohodnuté v tejto zmluve voči Kupujúcemu 
z dôvodu: 
a) navýšenia cien od výrobcov a dodávateľských produktov 
b) mimoriadne navýšenie cien oplyvňujúcich cenotvorbu ponúkaných tovarov 
 

Čl. IV. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1.  Faktúry za splnené dodávky budú zaslané spolu s tovarom a dodacím listom k preplateniu na adresu 
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kupujúceho uvedenú v čl. 1 tejto kúpnej zmluvy. 
 
2.  Právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu vzniká predávajúcemu dňom splnenia dodávky tovaru. 
  
3. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia kupujúcemu. 
 
4. Faktúry zasielané predávajúcim k úhrade musia obsahovať všetky stanovené náležitosti v súlade so 
zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým dokladom. 
 

Čl. V. 
PODMIENKY DODANIA 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar uvedený v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy špecifikovaný v 
konkrétnej objednávke kupujúceho doručenej predávajúcemu, a to v termíne do troch pracovných dní odo 
dňa doručenia objednávky kupujúceho. 
 

2. Pri odovzdaní  tovaru vystaví  predávajúci dodací list, ktorý kupujúci potvrdí svojim podpisom. 
 

3. Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim 
s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu obidvoma zmluvnými stranami. 
 

Čl. VI. 
ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Predávajúci    poskytne   na   dodaný   tovar   záručnú   lehotu,   ktorú   udáva výrobca tovaru a 
začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
 
2. Predávajúci  zodpovedá počas  trvania  záručnej  doby kupujúcemu za kvalitu a vlastnosti tovaru, a za 
to, že bude kupujúcemu dodaný v požadovanom množstve. 
 
3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť závady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu  po ich 
zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby. 
 
4. V prípade reklamácie tovaru sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím v mieste plnenia tejto zmluvy, 
t.j. podpísaním dodacieho listu. 
 
 

Čl. VII 
TRVANIE ZMLUVY, HODNOTA ZMLUVNÉHO PLNENIA, VYPOVEDANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 
1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
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2.  Túto kúpnu zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu výpovede, 
vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
kalendárneho mesiaca po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
3. Túto kúpnu zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí byť podpísaná 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode o skončení zmluvy. 
 
4. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť písomným odstúpením od zmluvy v prípade, že 
druhá zmluvná strana porušuje túto zmluvu podstatným spôsobom. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká 
a to ku dňu, v ktorom je písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 
 

Čl. VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami . 
 
2.  Túto kúpnu zmluvu možno meniť len písomným dodatkom potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami. 
 
3.  Vzťahy neupravené touto kúpnou zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a Občianskeho zákonníka. 
 
4. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 
zmluvná strana obdrží jeden rovnopis tejto kúpnej zmluvy. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kúpnu zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
vyplývajúcich porozumeli, že kúpna zmluva nebola podpísaná v časovej tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto kúpnu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 
 
    V Žiline, dňa 12.03.2018                            V Žiline, dňa 12.03.2018 
 
    Za odberateľa:                                                     Za dodávateľa: 
 

 
 
 
........................................                                        ........................................ 
 Dopravná akadémia                                             VALIN s.r.o. 
 Ing. Mária Vítová, PhD.                                          Ing. Stanislav Gjašik 
 riaditeľka školy                                     riaditeľ spoločnosti 
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