
                              RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA       KÚPA 008/2019                     
(§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
 
 
 

Predávajúci:  TOP JUICES, s.r.o. 
                            Zárieč-Keblov 167, 013 32 Svederník 
                            IČO: 48 167 126, DIČ: 212 008 0776, IČ DPH: SK 212 008 0776 
                            bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Žilina 
                            číslo účtu: SK71 0200 0000 0035 1338 4453 (TJ, s.r.o., Zárieč-Keblov 
167) 
                            registrácia: OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 63835/L 
                                               štatutárny orgán : Bc. Branislav Raab, konateľ spoločnosti 
        (ďalej len „Dodávateľ“) 
 
 
 
 
Kupujúci :  Mesto Bytča 
 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
 bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča 
 číslo účtu : SK87 0200 0000 0000 4423 8432 (ŠJ ul. E. Lániho 261/7) 
              štatutárny orgán : Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
        (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
• Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

pri realizovaní konkrétnych dodávok objednaného tovaru, spôsob objednávania 
tovaru, dodacie podmienky, platobné podmienky ako aj iné zmluvné podmienky, 
to znamená vznik, priebeh, trvanie, ako aj zánik obchodno-právnych vzťahov 
vzniknutých medzi predávajúcim a kupujúcim po dobu trvania tejto zmluvy. 

 
• Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania realizovaného 

Objednávateľom postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

II. 
Predmet zmluvy 

 
• Predávajúci sa zaväzuje po dobu trvania tejto Zmluvy a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve  alebo  na jej základe, dodávať kupujúcemu tovar 



v kvalite zodpovedajúcej príslušným platným normám. Zoznam tovaru tvorí 
príloha č. 1 tejto zmluvy. 

 
• Kupujúci sa zaväzuje tovar v dohodnutom čase a dohodnutým spôsobom 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.  
 

III. 
 Realizácia jednotlivej kúpnej zmluvy 

 
• Kupujúci bude objednávať u predávajúceho konkrétny tovar prostredníctvom 

telefonickej objednávky 2dni pred termínom dodávky tovaru. 
 

• Jednotlivá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená, ak 
predávajúci potvrdil objednávku kupujúceho v súlade s touto zmluvou. 

 
• Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania tovaru bude  

• Školská jedáleň pri Základnej škole na ulici Eliáša Lániho 261/7, Bytča  
 

• Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu do miesta dodania 
najneskôr do14.00 hod.  

• Kupujúci je povinný zabezpečiť vhodné miesto na preberanie tovaru a ak 
dodaný tovar spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky podľa tejto zmluvy,  
objednaný tovar prevziať v dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.   

 
• Kupujúci potvrdí prevzatie objednaného tovaru podpisom oprávnenej osoby na 

dodacom liste.  
 

IV. 
Kúpna cena a fakturácia 

 
• Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný a 

prevzatý tovar vo výške podľa cenníka predávajúceho, ktorý je prílohou č. 1 
tejto zmluvy.  

 
• Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim po uplynutí príslušného kalendárneho týždňa. Faktúra 
vystavená predávajúcim musí byť vystavená v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený osobou 
poverenou kupujúcim. Lehota splatnosti faktúry sa spravuje dátumom uvedeným 
na príslušnej faktúre. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry 
bude 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Peňažný záväzok platený 
prostredníctvom peňažného ústavu je splnený okamihom odpísania príslušnej 
sumy z účtu kupujúceho.  

 



• Ak faktúra vystavená predávajúcim nebude mať náležitosti podľa bodu IV.2 
tejto zmluvy, kupujúci bez zbytočného odkladu faktúru vráti predávajúcemu. 

   
V. 

Sankcie 
 

• Pokiaľ kupujúci predávajúcemu nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu ani do 
pätnástich dní po lehote splatnosti faktúry, má predávajúci právo požadovať 
zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej výške. 

 
• Ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovaru podľa tejto zmluvy riadne alebo včas, 

je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny 
tovaru, ktorý nebol dodaný riadne a včas. Zmluvná pokuta je splatná na základe  
faktúry vystavenej kupujúcim, s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa jej vystavenia. 
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho dodať tovar riadne 
alebo včas. 

 
VI. 

Miesto a čas plnenia, prechod nebezpečenstva škody na tovare 
 

• Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu v okamihu jeho 
odovzdania kupujúcemu v dohodnutom mieste.  

 
• Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia 

tovaru od predávajúceho v dohodnutom mieste dodania tovaru. 
 

VII. 
Zodpovednosť za vady tovaru 

 
• Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, vrátane lehoty na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady.   
 

VIII. 
Doba platnosti zmluvy, zánik zmluvy 

 
• Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 1. januára 2019 do 31. 

decembra 2019. 
 

• Táto zmluva zaniká : 
• písomnou dohodou zmluvných strán, 
• výpoveďou, 
• dňom zrušenia alebo pozastavenia podnikateľského oprávnenia 

predávajúceho, prípadne dňom zániku predávajúceho, 
• dňom začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania na 



majetok predávajúceho. 
 

• Písomnou dohodou zmluvných strán zaniká táto zmluva v deň, ktorý je v dohode 
určený ako deň jej zániku, alebo ak taký deň nie je v dohode uvedený, tak v deň, 
kedy na dohodu pripojila posledná (druhá) zo zmluvných strán svoj podpis. 

 
• Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia 

dôvodu, výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

 
• Zánikom tejto zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť ku dňu 

zániku tejto zmluvy neuhradené kúpne ceny z jednotlivých kúpnych zmlúv, 
alebo ich časti, ako aj príslušenstvo pohľadávok predávajúceho, nárok na 
zaplatenie, ktorého mu vznikol na základe tejto zmluvy alebo jednotlivých 
kúpnych zmlúv. Zánikom tejto zmluvy tiež nie je dotknuté právo predávajúceho 
na zmluvnú pokutu a právo na náhradu škody.    

 
IX. 

Doručovanie 
 

• Všetky oznámenia či iné právne úkony urobené v súvislosti s touto zmluvou, 
pokiaľ nie je v texte zmluvy výslovne uvedené inak, budú vykonané písomne a 
budú doručené osobne alebo poštou do sídla alebo miesta podnikania adresáta. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, ako aj právne úkony vykonané 
v súvislosti s touto zmluvou, pokiaľ nie je v texte zmluvy výslovne uvedené inak, 
môžu byť uskutočnené tiež prostredníctvom faxu alebo emailu. 

 
• Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti doručované druhej 

zmluvnej strane sa považujú za doručené piaty deň po ich preukázateľnom 
odoslaní doporučenou zásielkou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
adresáta uvedenú v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, pokiaľ 
doručenie nie je preukázané inak ku skoršiemu dňu. 

 
• Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že adresát odmietne písomnosť 

prevziať, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti. 
 

• Oznámenie, resp. iný právny úkon uskutočnený prostredníctvom faxu, emailu 
alebo sms sa považuje za doručený okamihom, kedy bol predmetný fax, email 
alebo sms riadne doručený adresátovi. 

 
X. 

Osobitné ustanovenia 

 
• Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej 

strane spôsobom, ktorý je v súlade s touto zmluvou, všetky skutočnosti, ktoré 



majú alebo by mohli mať podstatný vplyv na rozhodovanie druhej zmluvnej 
strany o podstatných okolnostiach tejto zmluvy, najmä o jej ďalšom trvaní. Ide 
najmä o skutočnosti týkajúce sa trvania podnikateľského oprávnenia, adresy na 
doručovanie písomností, okruhu osôb oprávnených konať v mene zmluvnej 
strany, začatia konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok 
zmluvnej strany. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná 
strana v plnom rozsahu za prípadné škody vzniknuté v dôsledku svojho postupu 
druhej zmluvnej strane. 

 
• Obe zmluvné strany sú povinné najneskôr pred uzatvorením prvej jednotlivej 

kúpnej zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane zoznam osôb oprávnených (ďalej 
len „zoznam oprávnených osôb“) konať vo veciach jednotlivých kúpnych zmlúv, 
na strane kupujúceho najmä objednávať tovar, meniť objednávky, preberať tovar, 
na strane predávajúceho najmä potvrdzovať objednávky a vydávať tovar. 
Zoznam oprávnených osôb musí obsahovať titul, meno a priezvisko, dátum 
narodenia, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, príp. iného dokladu totožnosti 
a postavenie u zmluvnej strany. Konanie iných osôb ako tých, ktoré sú uvedené 
v zozname oprávnených osôb, nie je konaním za zmluvnú stranu podľa tejto 
zmluvy, to znamená, že takéto osoby napr. nie sú oprávnené preberať tovar za 
kupujúceho. Akékoľvek zmeny v zozname oprávnených osôb je každá zo 
zmluvných strán povinná oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s čl. X.1 tejto 
zmluvy. 

 
• Predávajúci ďalej vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je začaté 

konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na jeho majetok, nie sú proti nemu 
vedené žiadne exekučné konania alebo konania o výkon rozhodnutia na 
majetkové plnenie. Predávajúci tiež vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy 
nie je insolventný a nie je v úpadku (§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii v platnom znení).  

 
• Predávajúci nie je oprávnený žiadne práva z tejto zmluvy ako aj z jednotlivých 

kúpnych zmlúv vzniknutých na základe prijatých objednávok postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. 

 
• Predávajúci nie je oprávnený jednostranne započítať žiadne pohľadávky voči 

kupujúcemu vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj z jednotlivých kúpnych zmlúv 
vzniknutých na základe prijatých objednávok, ani žiadne iné pohľadávky voči 
kupujúcemu. 

 
• Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje nesplatné alebo 

splatné peňažné pohľadávky, ktoré má voči predávajúcemu z tejto zmluvy ako aj 
z jednotlivých kúpnych zmlúv vzniknutých na základe prijatých objednávok, 
ako aj voči iným nesplatným alebo splatným peňažným pohľadávkam 
predávajúceho voči kupujúcemu. 

 
XI. 



Záverečné ustanovenia 
 

• Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 
• Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nespôsobuje to 

neplatnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade 
bezodkladne začať rokovania o nahradení neplatného ustanovenia takým 
ustanovením, ktoré mu je svojím obsahom a účelom najbližšie. 

 
• Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
 

• Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom 
pre každú zo zmluvných strán. 

 
• Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, 

že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
• Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou 

zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 
• Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta 
Bytča.  

 
V Svederníku  dňa 2.12.2018                             V Bytči dňa 13.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................         .................................................................... 
                 Bc. Branislav Raab                                           Ing. Miroslav Minárčik                                                     
      konateľ spoločnosti                                           primátor Mesta Bytča  
                        Predávajúci                    Kupujúci 
 


