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Rámcová kúpna zmluva č .
uzavretá podl'a § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov medzi:

Zmluvné strany:

Predávajúcim:
Obchodné meno: Miroslav Kubica Mäso-udeniny
Sídlo: Breza 387,02953 Breza
IČO: 40340783
Údaj o zápise: Obvodný úrad Námestovo
číslo živnostenského registra: 507-6907
konajúca: Miroslavom Kubicom, majitel'om
(ďalej len "Predávajúci")

FinanČná kortrcla· rr. 'f·n·'; "
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Dátum:

J f. ľ ..1o u. podpis: -ťo..;

(ďalej len "Kupujúci")

uzatvárajú rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len .zrnluva" v príslušnom gramatickom tvare") v nasledovnom
znení: .

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim
počas právnej záväznosti tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje počas právnej záväznosti tejto zmluvy
na základe osobitných telefonických a ústnych objednávok dodávať tovar kupujúcemu a kupujúci sa
zaväzuje odoberať tovar od predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu cenu v zmysle a za podmienok
uvedených v tejto zmluve a v jednotlivých objednávkach.

2. Pod tovarom sa v zmysle tejto zmluvy tovar zo sortimentu predávajúceho s ktorým predávajúci
vykonáva maloobchodnú alebo vel'koobchodnú činnosť a ktorý má uskladnený. objednaný alebo ktorý
má alebo bude mať k dispozícii iným spôsobom alebo ktorý predávajúci dodáva iným spôsobom.

Článok II.
Dodanie tovaru

1. Kupujúci je oprávnený každý jednotlivý odber zrealizovať na základe samostatnej telefonickej a ústnej
objednávky a to nasledovne:

a) priamym odberom tovaru v sídle alebo prevádzke predávajúceho na základe písomného
potvrdenia prijatia ústnej objednávky predávajúcim s následnou platbou v hotovosti v príslušnej
registračnej pokladni v sídle alebo prevádzkach predávajúceho;

b) priamym odberom tovaru v sídle alebo prevádzke predávajúceho na základe písomného
potvrdenia prijatia ústnej objednávky predávajúcim s následným vystavením faktúry za
objednaný alebo odobratý tovar od predávajúceho;
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3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ je (a) kupujúci v omeškaní so zaplatením
kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 30 dní alebo (b) kupujúci si neprevezme dodaný a objednaný tovar
podľa čl. II. bodu 1. písm. c) po dobu dlhšiu ako 30 dnl,

4. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvy aj bez udania dôvodu na základe pisomnej
výpovedne doručenej druhej zmluvnej strane; výpovedná dobe je 3 mesiace a začlna plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená.

Článok VI .
.Spoločné a záverečné ustanovenie

1. Túto zmluvu alebo podmienky v nej uvedené je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú prislušnými
ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v prípade rozhodcovskej doložky aj
ustanoveniami zákona Č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a tiež príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Táto zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podplsania obidvomi zmluvnými stranami.

4. Doručenfm podľa tejto zmluvy sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.

5. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje tiež:

a) deň, v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) v prípade, ak uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte, tretí deň od jej odoslania

(podania na pošte) druhou zmluvnou stranou alebo
c) v prípade, ak bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval"

alebo ,,-~dJesát JEL neznámy'" alebo iné: obdobná poznámka. _~torfj podľa pošt';:lVéh0_ooriadku
znamená nedoručlteľnosť zásielky, tretí deň od jej odoslania (podania na pošte) druhou
zmluvnou stranou.

6. Uzavretím tejto zmluvy zanikajú všetky ústne alebo pisomné dohody, ktoré boli uzavreté do dňa
uzavretia tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami a ktoré sa akýmkol'vek spôsobom dotýkali úpravy
práva a povinnosti obsiahnutých v tejto zmluve.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ niektorá časť tejto zmluvy bude z akéhokoľvek dôvodu uznaná
za neplatnú alebo nevykonateľnú, táto skutočnosť neovplyvni platnosť ostatných časti tejto zmluvy a
zmluvné strany budú hľadieť na túto neplatnú alebo nevykonateľnú časť zmluvy, akoby v zmluve neboli
nikdy obsiahnuté.

8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na
znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení zaviazať sa
k tomuto úkonu v celom jeho rozsahu. .

V Dolnom Kubíne, dňa :- ----- -- - - :--
t\UBICA Miroslav go, (Ô .2012.
Mäso· úd('Jniny @
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Článok III.
Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci je povinných po prijati objednávky apo splnenI všetkých povinnosti zo strany kupujúceho
dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení,
riadne zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád.

2. Záručná doba na tovar je 2 roky.

3. V prípade, ak má tovar vady, ktoré existovali v čase odovzdania tovaru alebo sa vyskytli počas
záručnej doby, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu tieto vady v rámci záručnej doby pfsomne
uplatniť u predávajúceho.

4. V prípade, ak reklamácia bude oprávnená a bude riadne uplatnená v zmysle tejto zmluvy, kupujúci má
právo na:

a) bezplatnú opravu vadného tovaru alebo

b) dodanie nového bezvadného tovaru alebo

c) zľavu z kúpnej ceny.

Voľba medzi nárokmi v zmysle tohto bodu prislúcha predávajúcemu.

Článok IV.
Kúpna cena

1. Kúpna cena za tovar dodaný na základe tejto zmluvy je určená predávajúcim v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a pripočfta sa k nej príslušná sadzba DPH.

2. Predávajúci cenu stanovuje na základe cien platných v deň objednanie tovaru.

3. Akceptovanfm objednávky (čl. II. bod 2. zmluvy) je kúpna cena záväzná pre obe zmluvné strany.

3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú:

a) jej zaplatim v hotovosti v registračnej pokladnici predávajúceho v prípade podľa čl. II. bodu 1
pfsm. a) zmluvy;

b) pripfsanfm na účet predávajúceho uvedený na faktúre v prípade podl'a čl. II. bodu 1 pfsm. b) a c)
zmluvy.

4. V prípadoch podľa čl. II. bodu 1 pfsm. b) a c) zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že záväzná lehota
splatnosti bude v každom jednotlivom prlpade uvedená v jednotlivej faktúre.

5. Predávajúci v prfpade, ak mu to umožňuje účtovný systém a sieťové pripojenie, vystavenú faktúru
zašle kupujúcemu aj v elektronickej podobe a to na mailovú adresu: fakturyoa@inmail.sk

Článok V.
Právna záväznosť zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.

2. Túto zmluvu je možné ukončiť:

a) dohodou zmluvných strán;
b) odstúpenfm predávajúceho od zmluvy;
c) výpoveďou zmluvy.


