
 

 

 

                                          RÁMCOVÁ  KÚPNA  ZMLUVA 

             uzatvorená podľa § 269 ods. s prihliadnutím na ust. § 409 a nasl. Obchodného 

                                                                 zákonníka 

  

                                                                        I. 

                                                            Zmluvné strany 

 

  Predávajúci: STAVOMEGA s.r.o. 

                         Československej armády 3, 040 01 Košice 

                         so sídlom: Košická 482, 045 01 Moldava nad Bodvou                

                         zastúpený: Ladislavom Csizmárom 

 IČO:             36 578 118 

                         IČ DPH:       SK2021813475    

                         bank. spoj.:  FIO, sporiteľné družstvo,  

                         IBAN:          SK81 8330 0000 0021 0199 3194 

 Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Košice I.,  

    vo vl. č.    14760/V, Odd. Sro 

 

 

 

  Kupujúci:     Služby obce Poproč s.r.o., r.s.p.   

                         so sídlom:        Oľšavská 24, 044 24 Poproč           

                         zastúpený:       Ing. Iveta Komorová Hiľovská, konateľ spol. 

 IČO:                53 304 870 

 IČ DPH:  SK 2121340419 

 bank. spoj.:     Všeobecná úverová banka a.s.  

   IBAN:             SK83 0200 0000 0043 8635 1257 

 Registrácia:     Obchodný register Okresného súdu Košice I.,  

    vo vl. č.    49980/V, Odd. Sro 

 

                                                                       II. 

                                                           Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, predmetom činnosti ktorej je predovšetkým 

           predaj stavebného materiálu. 

2. Kupujúci je podnikateľským subjektom, ktorý stavebné materiály od predávajúceho 

           mieni použiť pri svojej podnikateľskej činnosti. 

     3.   Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o právach a povinnostiach 

           zmluvných strán, ktoré im vyplynú z konkrétnych uzatvorených kúpnych zmlúv. 

     4.   Táto zmluva sa vzťahuje na všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi zmluvnými 

           stranami počas účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

           pri uzatváraní konkrétnej kúpnej zmluvy inak. 

 

 

 



                                                                      III. 

                                                  Uzatváranie kúpnych zmlúv 

 

      1.  Zmluvné strany sa dohodli, že konkrétne kúpne zmluvy na dodávky tovaru budú 

           medzi nimi uzatvárané v zjednodušenej forme a to vo forme objednávok kupujúceho 

           a jej akceptácie zo strany predávajúceho. 

      2.  Kupujúci je oprávnený doručiť predávajúcemu svoju objednávku písomne, e-mailom 

           alebo ju nadiktovať telefonicky. Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať 

           presné označenie požadovaného tovaru a počet kusov z toho ktorého tovaru, meno 

           a priezvisko osoby, ktorá objednávku v mene kupujúceho uskutočňuje. Objednávka 

           môže obsahovať aj požadovaný termín dodania tovaru.    

      3.  Kupujúci predávajúcemu prehlasuje, že v jeho mene sú objednávky oprávnené 

           uskutočniť tieto osoby: 

 

- Vladimír Hiľovský 

 

           V prípade, že tieto osoby počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy ukončia u kupujú- 

           ceho pracovný pomer , resp. zmenia svoje pracovné zaradenie, sú v mene kupujúceho 

           oprávnení uskutočňovať objednávky ich nástupcovia v tej – ktorej pracovnej pozícií. 

           Kupujúci je povinný v písomnej forme oznámiť predávajúcemu, presný dátum ukon- 

           čenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol oprávnení vykonávať   

           objednávky v mene kupujúceho a taktiež oznámiť meno jeho nástupcu. 

      4.  Svojou objednávkou uskutočnenou oprávnenou osobou je kupujúci viazaný po dobu 

           najmenej 3 pracovných dní. 

      5.  Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho potvrdiť v lehote do 3 pracovných 

           dní e-mailom, alebo písomne. V mene predávajúceho je potvrdenie objednávky 

           oprávnený vykonať: Ladislav Molnár – technik – Stavomega s.r.o., 

           Beáta Safková- vedúca predajne – Stavomega s.r.o.. Objednávka kupujúceho 

           môže byť potvrdená aj faktickým úkonom – dodaním tovaru kupujúcemu, alebo 

           uskutočnením e-mailovej výzvy pre kupujúceho na prevzatie tovaru v prevádzke 

           predávajúceho. 

      6.  Konkrétna kúpna zmluva na dodávku tovaru je uzatvorená momentom potvrdenia 

           objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho formálne, alebo fakticky, v lehote 

           do 3 pracovných dní počítajúc odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu. 

      7.  Ak predávajúci objednávku kupujúceho formálne, alebo fakticky nepotvrdí dohodnu- 

           tým spôsobom v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky kupujú- 

           ceho, má sa za to, že kúpna zmluva na dodávku požadovaného tovaru nevznikla. 

      8.  Kupujúci nemá nárok na dodávku tovaru od predávajúceho iba na základe objednáv- 

           ky, ktorá nebola dohodnutým spôsobom potvrdená zo strany predávajúceho. 

      9.  Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania tovaru vždy prevádzka predávajúceho 

           na Košickej ul. 482 v Moldave na d Bodvou. 

    10.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar ktorý má na sklade do 3  pracov- 

           ných dní odo dňa  uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy na jeho dodávku, pokiaľ sa 

           strany v konkrétnej kúpnej zmluve nedohodli inak. Povinnosť predávajúceho dodať 

           tovar kupujúcemu je splnená tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v 

           dohodnutom mieste dodania, t.j. vo svojej prevádzke na Košickej ul. 482 v Moldave 

           nad Bodvou. 

    11.  Ak je v konkrétnej kúpnej zmluve dohodnuté iné miesto dodania tovaru, má sa za to, 



           že predávajúci je oprávnený účtovať ku kúpnej cene aj náklady za dopravu tovaru 

           do dohodnutého miesta dodania. Predávajúci si s prihliadnutím na objem kúpeného 

           tovaru vyhradzuje právo na náklady za dopravu do dohodnutého miesta dodania 

           neúčtovať, resp. zľavu zodpovedajúcu nákladom za dopravu poskytnúť kupujúcemu 

           dodatočne vystavením daňového dobropisu. 

 

    12.  Kupujúci predávajúcemu prehlasuje, že v jeho mene sú tovar oprávnené prevziať 

           tieto osoby: 

 

-  Vladimír Hiľovský 

 

           V prípade, že tieto osoby počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy ukončia u kupujú- 

           ceho pracovný pomer, resp. zmenia svoje pracovné zaradenie, sú v mene kupujúceho 

           oprávnení tovar prebrať ich nástupcovia v tej – ktorej pracovnej pozícii. 

           Kupujúci je povinný v písomnej forme oznámiť predávajúcemu, presný dátum ukon- 

           čenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol oprávnení preberať tovar v 

           mene kupujúceho a taktiež oznámiť meno jeho nástupcu. 

    13.  Kupujúci je povinný si dodávaný tovar bezodkladne prezrieť. O odovzdaní a prevzatí 

           tovaru kupujúcim spíšu strany písomný preberací protokol, resp. dodací list. Ak by 

           mal tovar pri jeho dodaní zjavné vady ( napr. chýbajúca časť tovaru, poškodenie 

           tovaru), musia byť tieto vady uplatnené voči predávajúcemu písomne priamo v doda- 

           com liste. Kupujúci je povinný dodanie tovaru predávajúcemu  písomne potvrdiť. 

           Ak na dodacom liste nebude uvedené žiadne uplatnenie zodpovednosti za vadu tova- 

           ru, resp. vady tovaru nebudú presne popísané, má sa za to, že tovar bol kupujúcemu 

           dodaný bez vád. 

    14.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho splnením 

           povinnosti predávajúceho dodať tovar kupujúcemu. 

    15.  Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplate- 

           nia celej kúpnej ceny za tovar vrátane DPH. 

 

                                                                       IV. 

                                              Kúpna cena, platobné podmienky 

 

      1.  Zmluvné strany potvrdzujú že, kúpna cena tovaru, ktorá bude predmetom konkrétnej 

           kúpnej zmluvy , je dohodnutá vždy podľa aktuálneho cenníka predávajúceho v deň 

           doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Ceny tovaru uvádzané v cenníku 

           predávajúceho sú uvádzané ako ceny bez DPH. Fakturovaná bude vždy kúpna cena + 

           aktuálna zákonná sadzba DPH. 

      2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodávky tovaru  bude fakturovaná po 

           dodaní tovaru, ktorý bol dodaný v rámci tej – ktorej konkrétnej kúpnej zmluvy. 

           Splatnosť faktúry vystavenej po dodaní tovaru je 14 dní. Predávajúci je oprávnený 

           pri odopretí bezodkladnej úhrady faktúry zo strany kupujúceho odoprieť dodanie 

           (odovzdanie) tovaru kupujúcemu. 

      3.  V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, dohodnú sa zmluv- 

           né strany v prospech predávajúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% za deň. 

           Takto dohodnutý úrok z omeškania sa vzťahuje aj na všetky iné peňažné záväzky 

           kupujúceho voči predávajúcemu. 

     4.  Náklady na dopravu v každom prípade znáša kupujúci, ak sa nedohodnú inak.        



                            

                                                                   V. 

                                                     Ostatné dojednania 

 

     1.  Zmluvné strany sa dohodli, že sporné nároky z uzatvorených kúpnych zmlúv budú 

          riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania limitu 30 000,00 Eur s DPH 

alebo do 31.12.2022 podľa toho čo nastane skôr. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná 

doba je 2 mesiace, začína plynúť od mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

     3.  Platnosť a účinnosť tejto zmluvy je možné ukončiť aj na základe súhlasu  

 obidvoch zmluvných strán. 

     4.  Prípadné ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán 

          vzťahujúce sa na konkrétnu kúpnu zmluvu/zmluvy, ktoré boli uzatvorené počas 

          účinnosti tejto zmluvy. 

                                    

                                                                  VI. 

                                                   Záverečné ustanovenia   
 

     1.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

          stranami. Je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom obdrží každá zo zmluv- 

          ných strán. 

 

     2.  Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme, inak 

          sú neplatné. 

 

     3.  Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecné 

          záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

     4.  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

          znak súhlasu ju podpisujú slobodne, vážne a bez omylu. 

 

         V Moldave nad Bodvou dňa 25.11.2021 

 

 

              __________________________               ____________________________      

                            predávajúci                                                         kupujúci    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             

      Príloha č.2 

 

      Zoznam osôb oprávnených preberať tovar v mene kupujúceho: 

 

       

  č.             Meno           Priezvisko                      Funkcia 

1. 1 Vladimír  Hiľovský majster 

    

    

    

 

 

      Príloha č.3 

 

      Zoznam osôb oprávnených podpisovať objednávky v mene kupujúceho: 

 

  č.              Meno            Priezvisko                       Funkcia 

1 Vladimír  Hiľovský majster 

    

    

    

   

 

      Na základe možných zmien v obchodnej politike si predávajúci vyhradzuje právo na 

      zmenu zliav, táto zmena musí byť ohlásená 14 dní vopred. 

 

      Prílohy: 

  

      1. Výpis z obchodného registra kupujúceho, resp. živnostenský list (kópia) 

  

 

    

          V Moldave nad Bodvou …...................................... 

 

 

 

          Predávajúci:                                                     Kupujúci:     


