
R á m c o v á    k ú p n a    z m l u v a č. 1/2018/ŠJ 
 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci: 
Obchodné meno:   SHP, a.s.                                                                                                                 
Sídlo:   Červenej armády 1191, 039 01  Turčianske Teplice 
IČO:    31585 370                                                                                                                                                            
DIČ:   2020435395   
IČ DPH:    SK2020435395           
Zastúpená:  Ing.Peter Ogurčák, riaditeľ spoločnosti 
Bankové spojenie:     
IBAN     
Fax:    043/4920279 
Tel:       043/4920252, 4920270  
Vybavuje:  Ing.Roman Vrábel                                                                                                           
E-mail:    rvrabel@shptt.sk 
Mobil:   +421 908268765 
 
ďalej len „predávajúci“ 
 
a 
 
Kupujúci:  Dopravná akadémia                     
Sídlo:     Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 
IČO:   00651117        
DIČ:    2020639104   
Zastúpená:  Ing. Mária Vítová, PhD., riaditeľka školy      
Bankové spojenie:           
IBAN:      
Vybavuje:  Mgr. Mária Hubočanová, vedúci prac. hospod. úseku     
Tel:     +421 905 586 370       
E-mail:    maria.hubocanova@doaza.edu.sk       
 
ďalej len „kupujúci“ 
 
       uzatvárajú v súlade s ust. § 409 a násl. Obchodného zákonníka  túto kúpnu zmluvu: 
 
 

Článok II. 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1 k tejto rámcovej kúpnej 
zmluve, ktorú tvorí ,,súpis – slepačie vajcia“ v ktorom je špecifikovaný tovar čo do druhu, množstva a ceny, a tvorí jej 
neoddeliteľnú súčasť. Kupujúci sa zaväzuje dodaný  tovar od predávajúceho prevziať.   
2. Medzi predávajúcim a kupujúcim bolo dohodnuté, že všetky dodávané tovary  zodpovedajú požadovaným platným 
normám a je označený v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov a osobitných predpisov, týkajúcich sa 
podmienok výroby, dovozu, predaja a označovania výrobkov pri potravinách i v zmysle zákona o potravinách a 
potravinového kódexu, zákone o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu za dodaný tovar zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu podľa ceny vysúťaženej v elektronickom trhovisku.   

                                                                                                                                                           
 

Článok III. 
 

1. Kúpna cena je stanovená v Prílohe č. 1 k tejto rámcovej kúpnej zmluvy a je určená  na základe verejnej súťaže 
v elektronickom trhovisku - Evo servis, Zákazka č. 7301660538, pričom cenou sa rozumie cena tovaru v  EUR   vrátane 
obalu, dovozu a vyloženia tovaru do skladu v mieste doručenia.  
2. Ceny dohodnuté v tejto rámcovej kúpnej zmluve je možné meniť iba po písomnej dohode zmluvných strán   
z dôvodu neočakávaného zvýšenia cien materiálov, prípadne cien energií maximálne o percentuálny ( % ) rast, ktorý 
bude porovnateľný s údajmi Štatistického úradu SR o raste spotrebiteľských cien, vyjadrený pre potravinárske výrobky 
v súhrne za 3 mesiace predchádzajúce mesiacu , v ktorom predávajúci požaduje navýšenie predmetných cien, 
(www.statistics.sk). 
3. Predávajúci sa zaväzuje každé zvýšenie cien vopred prerokovať s kupujúcim a pred zvýšením cien zaslať 
kupujúcemu nový cenník. 

 



Článok IV. 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy v lehote do 30 dní odo dňa 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia bezhotovostne, na účet predávajúceho.  
2. Predávajúci vystaví jednotlivé faktúry s pripojenými dodacími listami na kupujúceho 1-krát do mesiaca zbernou 
faktúrou.  Miestom dodania je: Dopravná akadémia - školská jedáleň, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina. 
3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim. 
4. Faktúra je splatná 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Deň zaplatenia fakturovanej kúpnej ceny je deň 
pripísania fakturovanej kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. V prípade , ak 
faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, (údaje nebudú uvedené správne ,nebude obsahovať dodací 
list), je kupujúci oprávnený vrátiť túto faktúru pred jej splatnosťou, čím začína plynúť nová lehota splatnosti. 
6. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch , dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo tejto rámcovej kúpnej 
zmluvy, na základe ktorej bude realizované plnenie. 
 

 
Článok V. 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dodacích lehotách a termínoch, ktoré budú dohodnuté osobitne 
pri jednotlivých dodávkach tovaru, pričom kupujúci môže realizovať objednávky tovaru prostredníctvom zamestnanca, 
ktorý zabezpečuje dovoz tovaru, e-mailom na mpadej@shptt.sk, rvrabel@shptt.sk alebo telefonicky 0917 366 600, 
0908268765 pre čerstvé vajcia. Predávajúci sa zaväzuje akceptovať čiastkové objednávky , ktoré budú objednávané 
podľa aktuálnej potreby školskej jedálne. 
2. Za kupujúceho je zodpovednou osobou pre realizáciu tejto zmluvy vedúca školskej jedálne, v prípade jej 
neprítomnosti iná osoba určená kupujúcim.  
3. V prípade, že predávajúci nebude môcť realizovať dodávku tovaru podľa požiadaviek kupujúceho, je povinný do 2 
(dvoch) pracovných dní odo dňa prijatia objednávky na čiastkovú dodávku tovaru  túto skutočnosť oznámiť 
kupujúcemu, ktorý je povinný toto oznámenie akceptovať a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín dodávky tovaru.  
Dodanie tovaru pred stanovenou lehotou je povolené na základe dohody zmluvných strán. 
4. Miestom plnenia dodávky tovaru je sídlo kupujúceho, Dopravná akadémia- školská jedáleň, Rosinská cesta 2, 010 
08 Žilina alebo ním určené miesto odberu. Prepravu tovaru do dohodnutého miesta plnenia  zabezpečí predávajúci na 
vlastné náklady, ktoré nebudú osobitne účtované kupujúcemu.  
5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho.  

 
 

Článok VI. 
 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve a  kvalite.  
2. Predávajúci ručí za predpokladu splnenia dohodnutých zmluvných podmienok touto zmluvou za dodaný tovar a 
dáva kupujúcemu  záruku:  
- v trvaní doby minimálnej trvanlivosti pri odbere slepačích vajec kupujúcemu, ktorý je povinný skladovať dodaný tovar 
s odbornou starostlivosťou,  pri teplote vyššej ako +5 ° C  a maximálne + 18 ° C pri nekolísavej teplote, v tmavom a 
suchom sklade.                                                                                                        
Kupujúci je povinný tovar si riadne prevziať, skontrolovať fyzický stav so stavom uvedeným v dodacom liste, pričom 
nesprávne množstvo a zjavné vady je povinný ihneď oznámiť prepravcovi, ktorý je povinný spísať reklamačný protokol.     
3. V prípade zistenia vád tovaru, ktoré nemohol kupujúci odhaliť pri dodávke tovaru, je povinný vady oznámiť 
písomne alebo telefonicky predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej 
záruky podľa bodu 2. tohto článku, pričom oznámenia musí minimálne obsahovať popis vady tovaru, počet vadných 
kusov, špecifikáciu dodávky tovaru – číslo dodacieho listu a číslo objednávky ak bola písomná.   
4. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že budú uznané len  reklamácie dodaného tovaru čo do množstva a 
zjavných vád, ktoré boli uplatnené v súlade so znením tohoto  článku zmluvy.   

 
 

Článok VII. 
 

1. Táto rámcová kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia na web stránke kupujúceho – odberateľa uzatvára sa na dobu 1 roka alebo do naplnenia sumy( v eurách),  
vysúťaženej  v elektronickom trhovisku. 
2. Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán, alebo môžu túto zmluvu 
vypovedať písomnou formou s výpovednou  dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť dňom doručenia druhej 
zmluvnej strane. 
3. Zmeny a doplnky musia mať  písomnú formu a nadobudnú platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi 
zmluvnými stranami, ak nebude dohodnuté inak.  
4. Spory vzniknutého z tejto zmluvy budú riešené prednostne rokovaním zmluvných strán.  
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, uzavreli ju slobodne a vážne, bez nápadne 
nevýhodných podmienok, sú oprávnení nakladať s predmetom zmluvy a na  znak súhlasu s jej obsahom pripájajú 
vlastnoručné podpisy.  
6. Neoddeliteľnou prílohou tejto rámcovej zmluvy je Príloha č.1, ,, Súpis potravín: Vajcia slepačie“, ktorá obsahuje 
rozpis predpokladaného odberu a záväznej ceny s DPH. 



7. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci zašle kupujúcemu vyhotovenie tejto zmluvy v elektronickej 
podobe za účelom jej zverejnenia. 

 
 
 
V Turčianskych  Tepliciach, dňa:                                                                 V Žiline, dňa: 
 
 
                              Ing.Peter Ogurčák                            Ing. Mária Vítová, PhD.            
   riaditeľ SHP a.s.                                                               riaditeľka školy        
                     
                       
 
 
 
 
 
         
                      …………………………………                                                   …………………………….. 

                             „predávajúci“                                                                                      „ kupujúci“ 
 

 


