
                                                                                                                                                                   KÚPA   008/2018 
 
 
Predávajúci:     J&B Unique SK s. r. o. 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 33035/T, 
    so sídlom:  Bratislavská 2558/35J,  931 01 , Šamorín 

IČO: 35 928 182, DIČ: 202 19 78 299, IČ DPH: SK 202 19 78 299 
 

jej menom konateľ: Lubomír Josífek 
 
(ďalej len „predávajúci“) 

a 

Kupujúci: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
uzatvorili dnešného dňa podľa § 409 a nasl.  zák.č. 513/1991 Zb.v platnom znení (Obchodný zákonník) túto 
 

kúpno - predajnú rámcovú  zmluvu: 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar (ďalej len „predmet kúpy“), ktorého zoznam je uvedený 
v prílohe č.1,/katalóg s cenníkom/, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to podľa objednávok kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje 
zaplatiť kúpnu cenu. Špecifikácia predmetu kúpy a jeho vybavenia bola určená kupujúcim na základe predzmluvných rokovaní pred 
uzatvorením tejto zmluvy. 
 Doba splatnosti faktúr je 14dní. 
1.2.Miestom plnenia zmluvy a miestom dodania predmetu kúpy je: 
 
 

Školská jedáleň, Ul.mieru 1357, Bytča 
 
 

1.3.Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 

II . 
Dodacie a platobné podmienky 

 
2.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať predmet kúpy, odovzdať doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú a umožniť kupujúcemu 
nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy v súlade s touto zmluvou.  

2.2 Záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy je splnený jeho dodaním do miesta jeho prevádzky objednávateľa. 

2.3 Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na bankový účet predávajúceho: 

číslo účtu: 4002194150/7500 vedený vo: ČSOB 
a to  v lehote splatnosti určenej v daňovom doklade (spravidla faktúre), ktorý vystaví predávajúci. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú 
pripísaním finančnej sumy na bankový účet predávajúceho.  

 

Obchodný názov inštitúcii   Mesto Bytča 

IČO:    00321192  

DIČ: 2020626399.. 

so sídlom / bydlisko: Námestie SR1, 014 38   Bytča 
 
jej menom: Bc. Miroslav Minárčik 
 
Tel.číslo: 041 553 3855 
 
E-mail: sjmieru©gmail.com 
 
 



2.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy 
prechádza na kupujúceho prevzatím predmetu kúpy od predávajúceho, alebo jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu kupujúcemu, alebo v 
čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s predmetom kúpy a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet kúpy neprevezme. 

2.5 Doba dodania predmetu kúpy na miesto určené v bode 1.4 tejto zmluvy je …. pracovných dní od objednania 

III . 
Zodpovednosť za vady 

  
3.1 Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (ďalej ako „reklamácia“) bez zbytočného odkladu potom, 
čo kupujúci zistil vady predmetu kúpy alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol vady zistiť, najneskôr však do 3 dní 
od prevzatia predmetu kúpy.  

3.2 Kupujúci je povinný predložiť pri reklamácii doklad preukazujúci nákup tovaru od predávajúceho a reklamáciu vykonať písomne 
s použitím reklamačného formulára.Pri reklamácii je kupujúci povinný uviesť o akú vadu ide alebo ako sa vada prejavuje, a aké právo 
kupujúci uplatňuje.  

3.3 Predávajúci vybaví reklamáciu do 7 dní odo dňa doručenia oprávnenej písomnej reklamácie. V prípade, že reklamácia nie je oprávnená, 

kupujúci znáša všetky náklady, ktoré predávajúci nutne vynaložil v súvislosti s preverením a vykonaním reklamácie. 
3.4 Záruka podľa tohto článku sa nevzťahuje: 

• na mechanické poškodenie predmetu kúpy spôsobené nešetrným zaobchádzaním; 
• na poškodenie predmetu kúpy spôsobené vonkajšími vplyvmi alebo udalosťami vyššej moci (napríklad živelné 

pohromy); 
• na vady spôsobené používaním výrobku v rozpore s inštrukciami predávajúceho, poskytnutými kupujúcemu pri 

predaji predmetu kúpy; 
 

 
IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

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 zmluva uzavretá, zmluvné strany sú povinné písomne 
upraviť podmienky zmluvy v zmysle zmenených pomerov.  

4.5 V prípade, ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné v dôsledku okolností, ktoré nastali po uzavretí tejto 
zmluvy, a o ktorých zmluvné strany nemohli rozumne  predpokladať, že nastanú alebo že budú mať takéto účinky, nemajú tieto skutočnosti 
vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné resp. neúčinné ustanovenia 
bez zbytočného odkladu nahradiť ustanoveniami platnými a účinnými.  

4.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že im nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by sama osebe alebo v spojení s inými skutočnosťami 
bránila realizácii tejto zmluvy alebo jej jednotlivých ustanovení.  

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou 
neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tohto záväzkového vzťahu, vrátane sporov o jeho 
platnosť a záväznosť, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení 
neskorších predpisov nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri Privatio boni, s.r.o., IČO: 45 728 577, so sídlom v Senici, 
ustanoveným predsedom Stáleho rozhodcovského súdu pri Privatio boni, s.r.o., podľa Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu 
pri Privatio boni, s.r.o. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podriadia rozhodnutiu Stáleho rozhodcovského súdu pri Privatio boni, s.r.o. 

4.9 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) identických rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden (1) rovnopis. 

 

V Bytči dňa 29.12.2017 
 
 
 
 
...........................................................                                                   ......................................................... 
predávajúci                                        kupujúci 

 


