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R Á M C O V Á   K Ú P N A   Z M L U V A   

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

v znení neskorších predpisov  

 

Zmluvné strany 
 

Predávajúci: 

 

 

AWV,s.r.o  
 

so sídlom:    Kukučínova  1336, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

zastúpený:    Pavol Janec -konateľ 

IČO:                            46 423 028    

DIČ:     2023366356 

IČ DPH:                      SK2023366356 

Bankové spojenie:  Tatra banka,a.s., 

Číslo účtu:                   SK76 1100 0000 002941026623   

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Žilina ,oddiel Sro, vložka číslo  55584/L 

ďalej len „predávajúci“ 

 

Kupujúci: 

 

 Mestské kultúrne stredisko v  Sabinove 

so sídlom:   Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO:    00149683 

DIČ:    2020711308 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu:    SK8102000000000011632572 
Zastúpené:   Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľ 
ďalej len „kupujúci“ 

 

 

 

I 

Predmet zmluvy 

 

1/ Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, za ktorých bude predávajúci predávať svoje 

produkty (ďalej len „tovar“ v zmysle špecifikácie Prílohy č.1) kupujúcemu. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 
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2/ Zmluvné strany sa dohodli, že budú na základe tejto zmluvy uzatvárať objednávky na dodávky 

v objednávke špecifikovaného konkrétneho množstva tovaru, v nej dohodnutých termínoch a na dohodnuté 

príslušné dodacie miesto. Práva a povinnosti strán v objednávke neupravené sa spravujú touto zmluvou.          

3/        Začiatok zmluvy  od 15.05.2018 

 

 

 

II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1/ Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanom množstve, kvalite zodpovedajúcej 

špecifikácii tovaru podľa Prílohy č.1, v požadovanom termíne a na dodacie miesto  podľa konkrétnej 

objednávky vystavenej  kupujúcim a je povinný previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru. 

2/ Kupujúci je povinný doručiť elektronickú objednávku obsahujúcu harmonogram požadovaných 

dodávok predávajúcemu minimálne 7 dní pred termínom plnenia, pričom objednávka musí obsahovať: 

 druh tovaru, 

 špecifikáciu tovaru 

 množstva objednaného tovaru / l, kg, kusy/ 

 dodacie miesto, 

 fakturačné miesto 

 dodacie podmienky 

 údaje o kupujúcom v zmysle § 3a Obchodného zákonníka. 

Doručením objednávky sa rozumie aj odoslanie faxom alebo e-mailom, na faxové číslo alebo e-mailovú 

adresu tak, ako sú nižšie uvedené. Za kupujúceho je objednávku oprávnený vystaviť pracovník,  

Ing. Štefan Kušnír, 0907 455 848, sportareal@kulturnestredisko.sk  

3/ Predávajúci sa zaväzuje odoslať potvrdenú objednávku kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od 

doručenia objednávky (v pracovných dňoch), pričom v potvrdenej objednávke je povinný uviesť ceny 

jednotlivých objednaných položiek tovaru. Odoslaním potvrdenej objednávky sa rozumie aj odoslanie faxom 

alebo e-mailom, na faxové číslo alebo e-mailovú adresu tak, ako sú nižšie uvedené. Za predávajúceho je 

objednávku oprávnený potvrdiť pracovník. Pavol Janec  0917 29 29 39 pjanec@awv.sk alebo Lenka Jancová 

0915 39 31 60  office@awv.sk  

4/ Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny harmonogramu dodávok budú riešiť vzájomnou 

dohodou a tieto musia byť predkladané jednou a potvrdené druhou zmluvnou stranou písomne. 

5/ Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. III a IV tejto zmluvy a to na 

základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa skutočne dodaného tovaru. 

6/ Záväzok kupujúceho vyplývajúci mu z ods. 5/ tohto článku zmluvy sa považuje za splnený 

v momente odpísania celej fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

7/ Zmluvné strany sa dohodli a predávajúci sa zaväzuje nepostúpiť bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu kupujúceho pohľadávky vzniknuté mu voči kupujúcemu v rámci plnenia tejto zmluvy (§525 ods.2 

Občianskeho zákonníka). V opačnom prípade je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú 

pokutu v plnej výške hodnoty postúpenej pohľadávky.  
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III 

Kúpna cena 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude dodaný tovar fakturovať kupujúcemu v kúpnych 

cenách, schválených kupujúcim ku dňu vystavenia  objednávky  tak, ako sú uvedené v Prílohe č.1. Príloha 

č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

2/ Kúpne ceny podľa dohody v ods. 1/ tohto článku zmluvy zahŕňajú prepravné náklady do miesta 

dodania kupujúcemu v Slovenskej republike, avšak nezahŕňajú  DPH. 

3/ Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

4/ Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške 4 445,20 EUR bez DPH. Hodnota zákazky 

nesmie prekročiť sumu 15 000,00 € bez DPH.   

5/ Zmluvné strany sa dohodli, že ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú zmluvné a platia odo dňa, ktorý je 

uvedený v Prílohe č. 1. Ceny sú platné od 15.05.2018 

6/ Kupujúci si vyhradzuje právo úpravy ceny v prípade zmeny vstupných nákladov o ±5%. Upravená 

cena bude s kupujúcim prerokovaná a odsúhlasená.  

7/  V prípade objednania tovaru do celkovej hodnoty nižšej ako je limit v zmysle Všeobecných 

obchodných podmienok, tzn.  50,00 EUR bez DPH a účtovaných vratných obalov, je predávajúci oprávnený 

účtovať kupujúcemu prepravný poplatok vo výške 35,00 EUR bez DPH. 

8/      Kupujúcemu na základe tejto zmluvy nebudú účtované poplatky za manipuláciu podľa všeobecných 

obchodných podmienok. 

 

 

 

                                                                        IV 

Doba a miesto plnenia 

 

1/ Predávajúci je povinný dodávať tovar kupujúcemu v lehotách určených kupujúcim podľa čl. II ods. 2/ 

tejto zmluvy v konkrétnych objednávkach prijatých predávajúcim. V prípade oneskorenej dodávky, prípadne 

nedodania tovaru bez predchádzajúcej dohody s kupujúcim je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu vzniknutej 

škody a ušlého zisku.    

2/ Svoju povinnosť dodať objednaný tovar kupujúcemu predávajúci splní: 

 odovzdaním tovaru kupujúcemu predávajúcim v mieste dodania určenom kupujúcim v konkrétnej 

objednávke. 

3/ Predávajúci odovzdá v mieste dodania kupujúcemu dodací list k dodávke. Dodací list bude obsahovať 

jednotlivé tovarové položky, vratné obaly a číslo objednávky kupujúceho. 

Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru,  na tomto dodacom liste odtlačkom pečiatky kupujúceho a 

podpisom preberajúceho zástupcu alebo zamestnanca priamo na dodacom liste.  

4/ Dodávky budú realizované podľa charakteru chemikálie, 30 litrových sudoch . 
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V 

         Vratné obaly 

 

1/ Predávajúci neúčtuje zálohu za všetky vratné obaly v zmysle Všeobecných obchodných podmienok   

2/ Predávajúci poskytne kupujúcemu vratné kontajnery objemu 30l bezplatne .         

 

 

 

VI 

Platobné podmienky 

 

1/ Právo na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. III  tejto zmluvy vzniká predávajúcemu riadnym dodaním 

objednaného tovaru v zmysle ustanovení čl. IV tejto zmluvy. 

2/ Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. III tejto zmluvy a to na základe 

faktúry vystavenej predávajúcim podľa skutočne dodaného tovaru, v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 

Úplným uhradením fakturovanej kúpnej ceny sa rozumie odpísanie celej sumy z účtu kupujúceho na účet 

predávajúceho.  

3/ Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim kupujúcemu                    

na základe konkrétnej dodávky tovaru je   21 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

4/ Predávajúci je oprávnený a povinný vystaviť faktúru v deň vyskladnenia  tovaru  kupujúcemu. 

5/ Predávajúci je oprávnený fakturovať kupujúcemu v prípade omeškania s plnením jeho záväzku 

vyplývajúcemu mu z ustanovenia čl. II ods. 5/, ako aj ods. 2/ tohto článku zmluvy úrok z omeškania, a to vo 

výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

 

VII 

Reklamácie 

 

1/ V prípade, ak kupujúci zistí pri dodávke nesúlad dodaného tovaru v množstve, zrejmú porušenosť 

obalu dodávky, alebo iné okolnosti, ktoré by sa mohli stať dôvodom reklamácie, je povinný o týchto 

skutočnostiach spísať s pracovníkom predávajúceho, resp. príslušného dopravcu tovaru od predávajúceho 

zápis o zistených vadách. Tento zápis musí obsahovať termín dodávky, popis reklamovanej závady a tiež 

návrh kupujúceho na riešenie (výmena tovaru, zľava z ceny, náhradné plnenie, doplnenie množstva a pod.). 

Takáto dodávka sa považuje za nedodanú. 

2/  Zmluvné strany sa dohodli, že reklamačná doba je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (uplatnením 

reklamácie sa myslí jej zaslanie kupujúcim predávajúcemu). V tejto dobe je predávajúci povinný 

upovedomiť kupujúceho písomným vyjadrením o spôsobe vybavenia reklamácie alebo o jej neuznaní. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa predávajúci vo vyššie uvedenej lehote nevyjadrí, má kupujúci 

právo považovať reklamáciu zo strany predávajúceho za uznanú a požadovať od neho zvolené riešenie 

reklamácie, tak ako mu bolo oznámené v zmysle bodu 3/ tohto článku.. 

3/ Kupujúci nemusí prevziať dodávku tovaru pri viditeľne nezodpovedajúcej kvalite, resp. pri zrejmej 

porušenosti obalu dodávky, ktorá by mohla narušiť kvalitu dodávaného tovaru alebo v prípade, ak dodávka 

neobsahuje tovar, ktorého špecifikácia bola v objednávke. Takáto dodávka sa považuje za nedodanú. 

4/ Kupujúci nie je povinný uhradiť faktúru za reklamovanú dodávku do vyriešenia reklamácie. 

5/ V prípade, ak by bola reklamácia zo strany kupujúceho zamietnutá, je kupujúci povinný uhradiť 

pôvodnú faktúru, prípadne i náhradné plnenie, ktoré predávajúci realizoval v zmysle bodu 3/ a na ktoré 
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nemal kupujúci nárok, na základe novo vystavenej faktúry zo strany kupujúceho, ktorá môže byť vystavená 

najskôr v deň zaslania zamietavého stanoviska k reklamácii. Splatnosť takýchto faktúr sa počíta až odo dňa 

ich doručenia kupujúcemu, resp. odo dňa doručenia zamietavého stanoviska predávajúceho (toto platí len pri 

pôvodnej faktúre). 

6/ Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu škodu spôsobenú porušením jeho povinnosti 

vyplývajúcej mu z tejto zmluvy. 

7/  V prípade reklamácie je kontaktnou osobou za predávajúceho pán Pavol Janec 0917 29 29 39 mail 

pjanec@awv.sk 

 

 

 

 

VIII 

Ukončenie zmluvy 

 

1/ Táto zmluva je na dobu určitú do 30.09.2018 

a/ uplynutím doby 

b/ písomnou dohodou zmluvných strán. 

2/ Nesplnenie termínov dodávky tovaru predávajúcim kupujúcemu dohodnutých v tejto zmluve môže 

byť dôvodom odstúpenia poškodenej strany od tejto zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom 

jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

 

 

 

IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú 

2/ Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3/ Táto zmluva je neoddeliteľnou súčasťou objednávok uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim. 

4/ Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

5/ Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve a jej prílohám musia byť vyhotovené písomne  

a potvrdené obidvoma zmluvnými stranami. 

6/ Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať o ňom, ako aj                     

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy mlčanlivosť 

voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie 

informácii uvedených v tejto zmluve orgánom, ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené          

zo zákona. 

7/ Zmluvné strany sa dohodli, že každé porušenie práv a povinností vyplývajúcich im z tejto zmluvy 

budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že konkrétny spor  zmluvné strany neurovnajú 

vzájomnou dohodou, obrátia sa na príslušný súd Slovenskej republiky. 

8/ Zmluva je vyhotovená v  3 rovnopisoch, z ktorých po 1 obdrží každá zo zmluvných strán. 

9/ Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

10/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, 

na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
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11/ Identifikačné údaje zmluvných strán uvedené na prvej strane tejto zmluvy sú platné a v prípade ich 

zmeny sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne sa vzájomne informovať. 
12/ Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná  v súlade s  

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 

Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších  

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

 

 

 

 

 

 

Kysucké Nové Mesto  dňa:  11.05.2018   Sabinov dňa:  11.05.2018 

 

 

         

 

Predávajúci       Kupujúci 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

                   Pavol Janec     Mgr. Lucia Mihoková   

 

                          


