
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 
uzavretá podl'a ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v platnom znení 

SNIEŽIK s.r.o. 
Cabajská 21/13 
94901 Nitra 

Čl. I. Zmluvné strany 

zapísaný v obchodnom registri , OS Nitra , Oddiel: Sro. , vložka číslo: 22508/N 
IČO: 44211481 
IČ DPH: SK2022631039 
Bankové spojenie: ČSOB 
Č.ú.: 4007246538/7500 
e-mail: odbyt@sniezik.sk 

zastúpený: Ing. Karol Černák, konatel' 

(ďalej len " Predávajúci") 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. I. mája 2 
953 O I Zlaté Moravce 
zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. , primátor mesta 
I ČO: 00308676 
DrČ: 2021058787 
Bankové spojenie podl'a Subjektov: 

ZŠS pri Materskej škole, Kalinčiakova 12, č.ú.: 1630391151 /0200 
ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, č.ú.: 16303 75653 /0200 

ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15, č.ú.: 1630334851/0200 
ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, č.ú.: 1630353753/0200 
ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, č.ú.: 1655435659/0200 

(ďalej len " Kupujúci" ) 

(Predávajúci a Kupujúci budú tiež ďalej označovaní ako "Zmluvná strana" alebo spoločne ako 
"Zmluvné strany" a táto rámcová zmluva o dodávke tovaru bude ďalej označená ako" Zmluva") 

Predávajúci týmto súhlasí s tým, že za Kupujúceho sú oprávnené tovar podl'a tejto zmluvy nakupovať 
subjekty majetkovo alebo organizačne prcpojené s Mestom Zlaté Moravce (ďalej označené ako 
"Subjekt") a to bcz predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho, ak Kupujúci vopred Predávajúcemu 
písomne oznámi údaje o tomto subjekte (uved ie jeho identi fikačné údaje) . 
V dobe uzatvorenia tejto zmluvy za Kupujúceho sú oprávnené nakupovať tieto Subjekty: 

ZŠS pri Materskej škole, Kalinčiakova 12,953 01 Zlaté Moravce, 
ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, 953 O 1 Zlaté Moravce, 
ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15 , 953 01 Zlaté Moravce, 
ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, 953 01 Zlaté Moravce, 
ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, 953 05 Zlaté Moravce (m.č. Prílepy). 

, 



Čl. II. Predmet Zmluvy 

l. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho poskytovať - dodávať Kupujúcemu, resp. jeho 
Subjektom počas doby platnosti Zmluvy tovar v rozsahu cenovej ponuky na základe 
konkrétnych písomných objednávok Subjektov Kupujúceho za podmienok dohodnutých v 
Zmluve a za podmienok konkrétnych potvrdených objednávok, pričom každá zmluvnými 
stranami písomne potvrdená objednávka sa stáva samostatnou kúpnou zmluvou podľa 

ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Č . 513/1991 Zb . v platnom znení, ktorej 
nedeliteľnou súčasťou je táto Zmluva, na druhej strane záväzok Kupujúceho za poskytnutý tovar 
zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar 
vybratý Kupujúcim na základe ponuky Predávajúceho v sOItimente a množstvách objednaných 
Kupujúcim. 

2. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci v ponuke Predávajúceho, ktoré sú uvedené v Prílohe k tejto 
Zmluve. 
Dodávka tovaru podľa tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok 
Subjektov Kupujúceho, ktorá musí obsahovať minimálne: 
druh resp. značku, 
množstvo, 
cenu, 
termín a miesto dodania tovaru. 
Kupujúci , resp. jeho Subjekt bude zasielať Predávajúcemu, resp. jeho obchodnému zástupcovi 
objednávky e-mailom, na požiadanie Predávajúceho dodatočne aj poštou. Za okamih obdržania 
objednávky sa považuje moment obdržania objednávky Predávajúcim. 

3. Každá písomná objednávka bude Subjektom Kupujúceho doručená Predávajúcemu spravidla 
aspol'í 3 pracovné dni pred požadovaným termínom dodania tovaru. Predávajúci je oprávnený 
predpokladať, že všetky správy, ktoré budú zaslané zo strany Kupujúceho (hlavne e-mailové 
správy), sú vykonané osobami oprávnenými v danej veci konať za Kupujúceho, resp. jeho 
Subjekty. Objednávky tovarov budú realizovať kuchárky alebo vedúce jedální na príslušných 
ZŠS. 
Objednávka bude zasielaná Kupujúcim e-mailomnaadresuPredávajúceho:sniezik@sniezik.sk 
Objednávka bude Predávajúcim potvrdená e-mailom najneskôr nasledujúci pracovný deň na e
mailovú adresu Kupujúceho, z ktorej bola objednávka zaslaná Predávajúcemu. 
Predávajúci je povinný odpovedať na objednávku Kupujúceho tým, že ju potvrdzuje, alebo tým, 
že mení jej zadanie. V prípade, že Predávajúci vo svojej odpovedi na objednávku Kupujúceho 
zmení zadanie objednávky, je Kupujúci povinný potvrdiť túto zmenu, alebo zaslať nový návrh 
objednávky. 
K uzatvoreniu samostatnej dielčej zmluvy podľa Zmluvy je nutné, aby Predávajúci potvrdil 
Kupujúcemu prijatie objednávky alebo Kupujúci potvrdil Predávajúcemu odsúhlasenie zmien 
objednávky. 

Čl. III. Ceny a platobné podmienky 

l . Cena tovaru je dohodnutá medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe cenovej ponuky 
Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu. Platnosť poskytnutých cien ako maximálnych Predávajúci 
garantuje počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
Cenová ponuka obsahuje ceny v EUR určené na predajnú jednotku /ks, balenie, kg! vrátane 
dopravy a vyloženia tovaru na adresu sídla Subjektu Kupujúceho a je špecifikovaná takto: 
- cena bez DPH 
- DPH 
- cena s DPH 

2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako "Príloha" je Cenová ponuka Predávajúceho s cenami 
platnými v čase podpisu Zmluvy a garantovanými ako maximálnymi počas celej doby platnosti 
tejto zmluvy. 



l . Predávajúci jc povinný vystaviť osobitne každému Subjektu Kupujúceho uvedenému v článku I. 
Zmluvy na dodaný tovar faktúru obsahujúcu všetky zákonom stanovené náležitosti daňového 

dokladu, ktorú predloží pri dodávke tovaru a ktorú je Subjekt Kupujúceho povinný uhradiť 
bezhotovostným platobným stykom do 14 dní odo dľla doručenia faktúry. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci má právo v prípade nezaplatenia faktúry v lehote 
splatnosti na úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deľi omeškania. 

Čl. IV. Dodacie podmienky 

l . Kupujúci , resp . jeho Subjekt je povinný v objednávke uviesť nasledovné údaje: 
obchodné meno a sídlo Predávajúceho a identifikačné údaje Kupujúceho 
číslo objednávky 
druh a množstvo objednaného tovaru s uvedením jednotkových cIen podľa cenníka 
Predávajúceho 
požadovaný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a času 
požadované miesto dodania tovaru - konkrétne ZŠS Subjektu 
meno a priezvisko osoby oprávnenej tovar prevziať (t.j. spravidla vedúcej ZŠS), s uvedením 
tel.č . a e-mai lovej adresy 
meno a priezvisko osoby, ktorá objednávku vystavila, s uvedením tel.č. a e-mailovej adresy 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade 
so Zmluvou, objednávkou a doručenou faktúrou. 

3. Kupujúci je povinný urobiť úkony, ktoré sú potrebné na to, aby Predávajúci mohol dodať tovar 
v dohodnutej dobe. Dodaný tovar je Kupujúci povinný prevziať v dohodnutej dobe. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa dohody v ddl a v hodinu, na ktorú bol objednaný, 
na požadované miesto dodania tovaru - t.j. na konkrétne ZŠS. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude koordinovať dodávky tovaru tak, aby sa nerealizovali v čase 
podávania obeda a to od I l: 15 hod. do 12:30 hod . 

6. Dodávka objednaného tovaru bude uskutočnená na účet a riziko Predávajúceho až do okamihu 
prevzatia tovaru Kupujúcim od dopravcu na adrese Subjektu Kupujúceho, a to potvrdením 
dodacieho listu . Dodací list je oprávnená potvrdiť kuchárka alebo vedúca príslušného Subjektu 
kupujúceho, t.j. príslušného ZŠS. 

7. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v požadovanom množstve a v kvalite v zmysle 
objednávky. 

8. Predávajúci je povinný pri dodávke tovaru dodržiavať hygienické zásady a predpisy pre 
prepravu, skladovania a manipuláciu s potravinárskymi výrobkami. 

Čl. V . Vady tovaru a nároky vyplývajúce z ich uplatnenia 

l. Tovar má vady, ak nebol dodaný v požadovanom množstve a akosti a v dohodnutom čase podľa 
objednávky Kupujúceho. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru , než bolo uvedené 
v objednávke Kupujúceho. 

2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pred dodaním tovaru . Zjavné 
vady tovaľll jc Kupujúci povinný reklamovať u Predávajúceho zaslaním reklamácie formou e
mailu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. V prípade rýchlo sa 
kaziaceho tova ru je Kupujúci oprávnený tovar reklamovať aj ústne priamo pri jeho dodávke. 
Ostatné vady tovaru je Kupujúci oprávnený reklamovať u Predávajúceho v dobe spotreby 
tovaru . 

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy/dielčej zmluvy, ak vadu tovaľll včas neoznámil 
Predávajúcemu. 

4. Účinky odstúpenia od Zmluvy/dielčej zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak Kupujúci nemôže 
vrátiť tovar v takom stave, vakom mu tovar bol dodaný, teda nepoužitý (tým sa nemyslí napr. 
rozbalenie obalu na tovare). 

5. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru 
od Predávajúceho. 

., 



6. Kupujúci je povinný tovar skladovať na mieste, ktoré zodpovedá všetkým hygienickým 
predpisom pre nakladanie s dodaným tovarom. Za vady tovaru , ktoré vzniknú jeho nesprávnym 
skladovaním Predávajúci neručí. 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 

I. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2014 Zmluvu a tým aj všetky dielčie zmluvy 
môže každá zmluvná strana ukončiť: 

a) Dohodou: Dohoda musí byť písomná, musí v nej byt' uvedený dátum ukončenia 
zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohl'adávok a záväzkov 
zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúcich. 

b) Výpoveďou: Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená Zmluvu kedykol'vek 
vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť 
prvým di10m mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane . 

c) Odstúpením od zmluvy: Od tejto zmluvy je oprávnená odstúpiť ktorákol'vek zmluvná 
strana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti 
uvedených v tejto zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej 
poskytnutej druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné di10m doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli , že sa ich ostatné vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia Obchodným 
zákonníkom č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ako aj ďalšími právnymi predpismi platnými na 
území SR. 

3. Zmluvu je možné meniť a dop íllať iba písomnými dodatkami formou číslovaných dodatkov, 
ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy. 

4. Za riadne doručenie písomnosti súvisiacej so Zmluvou sa považuje jej zaslanie na adresu sídla 
druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá Zmluvná strana 
doručenú písomnosť v odbernej lehote 3 (troch) pracovných dní nevyzdvihne. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Predávajúci obdrží jedno vyhotovenie 
a Kupujúci dve vyhotovenia. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dllom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť di10m 
nasledujúcim po jej zverejnení Kupujúcim v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

7. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá 
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú . 

v Zlatých Moravciach, dlla ~8 . ~ 1. ').A (J 

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho: 

I rJ(b · Ut rw.. &'ľJJr:ľ/L 

j}J) ~ rtrt-( 

---

• 



S NIE Ž I K®s.r.o. garancia kvality 
Cenník platný od 25.11.2013 tcl: 037/7734002, fax: 037 /6425529 

Objednávky: 
rozvozný deň: 

MRAZENÉ POLOTOVARY I k DPH bI ' MRAZENÁ ZELENINA : za (g s a eme : Ob' Ik DPH bi lJ. za eg s a eme 
Pirohy bryndzové "Prémium" 2,75 3,30 6kg 
Pirohy lekvárové '- 2:'45 - 2,94 6kg 
Knedlíčky slivkové 10xlkg 1,75 2,10 10kg 
Knedličky lesná zmes JOxl~ 1,94 2,33 10kg 
~ ---

0,00 
ISúľance s makom "Prémíum 6xlkg 2,42 2,90 6kg 
~cmiako~é šúl'änce "S NIE Z I K OO' . 1,70 2,04 10kg 
~~vé halušky 8xlkg 1,40 1,68 8k"'-g.-
Lístkové cesto . __ ?8x400g 0,39 0,47 ks:II,2kg 

'Hamburger hydinový 
--

60g 2,09 2,51 8kg 
~orčacie Dinosau!ľ . - 50g 3,22 3,86 _ 3kg 
Hydinové mleté mäso 

._. 0,89 1,07 15kg 
Obafovaný karfiol 1,90 2,28 Skg - .. -
Qbal'<?~ané šampióny 4x2,~~g 3,95 4,74 lOkg 
Croissant 100x25,g 0,17 0,20 ks:2,5kg 
SUCHY TOVAR: za lkg 

--
lkg f- 1,00 

0,00 
Cukor kryštál'ový . 

1,20 9kg 
CukorErá§kový "_.- .~S~ 1,19 '1,43 - 9kg 

Múka hladká,hrubá,Eolohrubá lkg _ . 0,50 0,60 10kg 
Soľ varenájodidovaná Ikg f- 0,24 0,29 12kg 
Fazul'a biela malá . !J~ 1,39 5kg 
~ -- . - . 
Fazuľa farebná 1,55 1,86 5kg 
I=--:---:: .. - -- r- -

1,00 5kg Hrach žltý lúpaný polený 0,8~ 
IšOšOvica vel'kozrn~ä-

- _ ... 1,35 1,62 5kg 
Mak mletý Sx200g 4,40 5,28 - 45k ' g - -
Krueica detská - - 1,00 - l,iO 5kg 
Ryža prémium xlkg,5kg 0,95 1,14 - tzkg 

- .-
5kg 0,79'- - 0,95 5 kg-Ryža classic 

RYža slovenská cestovill~á-20x500g 1,30 1,56 -5kg-

Tarhoňa 5kg 1,20 1,44 Skg -
. -

Cestovinová abeceda 5kg g o 1,44 5kg -=---- -_. 
5kg 

. 
Penne .J ,20 1,44 5kg 
Mašličky - farfalle------. 5kg 1,20 1,44 .. 5k~ 
TagliatelJe 

- -
Skg 1,20 1,80 Skg 

Kolienka malr 5k; 1,20 - 1,44 5kg -- - 5~ Niťovky - - - 5kg 1,20 _ I,~! 
Špagety 5kg I ,~O 1,44 I~ 
Rezance široké - p;qJardclfe 5kg 1,20 r 1,44 I~ 

-
fliačky _ . 5kg 1,50 1,8~ 5kg--

5kg 
.-

Vretená,špirály 5kg 1,20 1,44 
-

Trojfarebné cestoviny S kg _ 1,40 1,68 5kg 
Podravka - 3 kg 3,76 4,51 ks:3kg 
KOMPOTY,ZAVARANlNY A STERILKY: za 1ks 
Olivy celé 2x3kg 7,90 9,48 6kg 
Tuniak 'kúsky voleji 8xiSsg 1,19 1,43 1,48ks 
Komp6t marhul'ový 6X2,6kg _ 4,1.f!... 5,02 15,9kg 
'Kompót ananásový kúsky 6x2,2k.g 4,.!.~ _ 5,02 13,2kg 
Kompót broskyne IÚl?an~o_6x2,65kg 3,58 ._4,3!., 15,9kg 
Kompót jablkový 41 4,05 4,86 41 
Kompót višňový bez kôstky - 4f 6,82 8,18 41 
Džem márhul'ový 

-
4kg 

- -

- 8,80 10,56 4kg _ 
Džem slivkový ____ o 4kg 8,80 10,56 4kg 
~~m ja~odov~ 4kg .!,80 TO,56 - 4k~ 
Džem ovocná zmes -- 4k~ ~ I O 8,52 _4k~ -
Med agátový 12x470g 4,20 5,04 5,64ks 
Mcd kvctový letný .§x95Óg 

_ .. - . 

-- 6,80 8,16 5,7ks 
Uhorky 7-9cm 41 2,52 3,02 - 41--

- ._ . - -
J(ápia rezy 41 4,40 5,28 41 

- .- - - - -
Baranie roh)' 41 _ 4,42, 5,28 41 

- - - 1,44 5,61-Alma paprika 8x720ml 1,2..Q. - - - '-.. -
Calamáda 41 2,66 3,19 41 
Feferóny 

_ . ... 

4,40' 528- ~ 41 , 
~ampiňóny krájanL 

-
15,9kg 6x2,65kg ~,75_ 8,10 

Kukurica 6x2,65kg 3,80 4,56 15,9kg - - .-
4~6 Zcleninové lečo 41 3,80 41 

- -- -
Pizza sós }x4,2S~g 6, 18 7,42 J 2,8 -
Paradajkový pretla~ 

-
5,88 41 4~0 41 

Kvasená kapusta 41 2,92... r -3,48 41 
Cervená repa rezance 

._ . 
3,84 41 

-
41 3,20 

Trio 4x2 ,5~g ~~O 1,08 mr,hr,ku 
Kráľovské tŕio 4x2,Skg 1,5.~ 1,80 ku,hr,ba =---:-:: - _. 
Bretáňska zmes 4x2,5kg 1,40 1,68 kf,bro,~ 
Hrášok s karotkou 

. - - ,"" 
I- 1,00 1,20 4x?,5_kg ~,~ 

Lečo 4x2,Skg 1,10 1,32 raj,ci'ľ~ 
~~ďarsk~ zmes 

-
5 x 2kg 12.~ 1,56 hr,ku,kap 

ínska zmes 4x2,5kg . 1,35 1,62 č. hu,l,bam ----
Sombrero 4x2,5kg 1,69 2,03 kU,hr,k.,č . _ _ .. 

1,97 -WOK __ 4x2,5k~ _ y4 2,m.mil\ikIL.hr.hu 
b----"-' 
Francúzska zmes 4x2,5kg 0,99 1,19 m,pe,ze,JXl, 
i-zmeso.s N I TI Ž l K ®" 4x2,Skg 

- - -
l ,~_ 1,68 de luxe -

"Snehulienka" 4x2,5kg 1,25 1,50 • .kf.I.z, ....... ,b,rtc r::-::--- ---- _:--'" 
"7 trpasJíkov~ -- -- - 4x2,5kg 1,40 1,68 m~ 
Boršč 4x2,5kg 1,40 1,68 cv,m,z,pó,raj - -

- 4x2,5kg l,3ľ 
- '.~ 

Jarná zmes 1,10 m~ _ . _. 
Mochovská zmes __ 4x2,5kg 0,85 1,02 m.kJ,~ 

Pod sviečková 4x2,5kg ......Q,z3_ 0,88 m,ze,pe - ----
4x2,5kg Pod sviečková prúžky 1,00 _ 1,20 m,ze,pe 

Brokolica 4x2,Skg 1,30 - 1,56 10kg - -
Karfiol 4x2,5kg 1,10 1,32 10kg 
Hrášok - 4x2,5kg 1,20 1,44 10kg --- _. 

4x2,5kg Kukurica 1,20 1,44 10kg 
Mrkva baby 6/1 4 mm - ,'" 

1,68 lOkg __ 4~25k~ 1,40 
Karotka kocky .4x2,5kM O!.~ 0,96 10kg 
~enátový l?retla~ _.- -

4x2,5kg 0,62 . ~74 10kg 
Išj;emftOvé listy 4x2,5kg ......! ,8Q..... 2,16 10kg f::-:'._.- -
Kaleráb pr~~y -

4x2,5kg ....!.20 1,56 10kg 
Kel rezaný .- 4x2,5kg 0,90 I-- 1,08 10kg 
Kel ružičkoVý 

. -

- - 4x2,Skg 1,6~ . f-}!92 10kg 
Tekvica rezatlá 4x3kg 0,85 ..h02 12kg 

-
Fazuľové struky 4x2,5kg 1,25 1,50 10kg 
Paprika na plnenie Odjadrinc 1/8kg 1,40 1,68 8kg 
Paprika 3-prúžky - 4x2,Skg 1,80 2,16 . 10kg f-= _ .. _. 

4x2,5kg tOkg Pórrezaný 1,30 1,56 -- -
Ccsnak mrazený 20x500 1,44 1,73 . 10kg-

Ccsnaková l2.asta chladená - 3x4kg 1--1,29. 1,55 12kg 
"'-

Zeler kocky 4x2,5kg 1,20 ..144 10kg 
'Petržlen kocky - 4x2,5kg 1,22...... 1,44 10kg 
Spargľa biela IOx1kg 6,90 8,28 10kg 
MALE ZELENINY,HRIBY A OVOCIE: 
Kôpor ._- Jx250g 2,58 3,10 ks:2kg 

----,~ 

Pažítka 8x250g 2,76 3,31... ks:2kg 
- -_ SX250g - :.--:-"'-

Petr2;lenová vňať 1,80 2,16 ks:2kg 
Spenátový pretlak 

- - .'" 
0,46 

_ .="", 

.- 24x450g 0,38 10,8kg _. ' .-"'-

Zmes hríbov 10xlkg 4,10 4,92 hl ,~hi ,mn~ .kuria 

Šampiňóny krájanéHotel 4x2,5kg 1,29 
--- .- ' \Okg-

Jahody -
.- t,5L. 

IOkg 4x2,5kg 2,20 2,64 __ o 

Maliny 
- 4x.~k~t-}~.o 4,20 10kg-

Lčšná zmes ovocia 4x2,5kg 3,80 4,56 10kg-
MRAZENA DIVINA: 
Jelení guláš 

- -
5,87_ ~04 25kg 

Diviačí gulá!....., 5,87 7,04 15kg 
Srnčí guláš - -

5,86- 1-- 7,03 5kg 
Baraní guláš .- . - . 5,40 6,~ 6kg 
Daniela sviečková , 27.70 I 33,24 6kg 
Danieli chrbát 

- - --l 21 ,90 26,28 13kg -_.-
• __ o I 7,20 - 8,64 Jahňacie krky -- 25kg 

Jelenie stehno 9,90 i ' 11,88 20kg 
, 

OLEJE' za 11 
Olej 6xlI 1,25 1,50 61 
Č)'leJ repkoVý 

--
ľOÍ 1,36 101-' 1,)3 

Olej slnečl1icový \00% lDI 1,00 1,20 101 
'rnejRáeiol IO! 1,67 101 

--
1,39 

Fritovací olej 101 1,48 1,78 101 
Palmový tuk Palmol 

._-
foT - -

~J8 1,66 101 
BravčoVá masť 

.-
12,5kg 1,50 1,80 

o . DOPLNKOVY SOR lIMENT' 
Polievková miska s vekom 0,10 I 0,12 ks: l OO 
Menu box dvojdielny 
Menu box trojdielny 

- - .. - - . . _ - .. 
_ . 0,09 I 0,11 ks:125 

0,D7 I 0,08 ks:125 

vyberáme a hodnotíme tovar pre Vás S NIE Z l K"" šetríme tým Váš čas, ul'ahčujeme život a vytvárame pohodu 



Objednávky: 

Cenník platný od 25.11.2013 tel: 037/7734002, fax: 037/6425529 rozvozný deň : 

NOVINKY, AKCIE: za Ikg s DPH balenie 
Fritovacf olej _____ - 1011 1,48 --=:1,78 _I --IOI~' 
Olej repkový 101-r--I,13 1,36 101 
Filé"klasik" JOO:150g I 3,42 4,10 5kg 
Filety "vianočné" !x6,8kg 5,80 6,96 20kg 
Pstruh gastro káJ:20o-250g:2sO-3O' 3,49 4,19 51<11;-
Kačica s drobkami 2,8kg 2,48 2,98 164~ 
Kurací steak ,,klasik" 2kg 3,03 3,64 12kg 
Hovädzie zadné "klasik" 5,17 6,20 15kg---- --- -- ---"-' - I- -
f;-;- _oo - --- f---_--.::-7'+--O-= Kuracie krídla T 500g 1,55 1,86 10kg 
Kura kalib. 1,6kg 1,83 2,20 16kg 
Lístkové cesto 8x400g O,31-L~7 . ks: II ,2kg 
Kuraciasteh:~r!:.v"b~= 400g 1,5~6]-1~ 
HOVADZ A BRA ve:-MASO: za I kg s DPH balenIe 
Hovädzia sviečková 1,8+ 16,87 20,24 13 kg 
Hovädzia sviečkovÚ,5+ 15,68 18,82 12kg 
~~~a falošná svi~čko~á ., _ __ oo, 6,90 _ _ 8~...!..2kg 
~!.dz~ roštenk~_. _ _ 6,84 ~ ~,2-1-+-16kg 
~~ca~ ____ , _~o __ 7&0~~~ 
~čie žľazy . _ _ I 1,98 2,38 I 20kg 
Hovädzie stehno "SNIEŽI~" l' 6,44 - 7,73 I 13kg 
Hovädzie stehno "PREMIUM" . 5,80 6,96 16kg 
HoVädZie stehrlOSVK- - 'oo - i 6,49 - 7,79 . 16kg 
Hovädzie zadné "klasik" 5,17 6,20 15kg 
Hovädzie krky "SUPER" . 4,60 5,52 12kg 
Hovädziedržk);"SUPER" ISxTkg r - 3, IO I 3,72 1- 15kg .::---::-:--:--:-= - - -----\ - -- I 'oo - - -Hovädzie držky gastro 4x5kg 2,50 ' 3,00 l-2Q.klL 
!2asiatko celé ~ -~-_OoJ.4kg: =-4~0 5,52 14kg Bravčová panenka 5,75 6,90 1-2Okg-- - ._ ---_oo ._ ' .. Bravčová palce z panenky 4,80 5,76 5kg 
Bravčová pečeň - - ---- - 0,'85- l,02- IOkg 
Brav.stehno bkk ,ipRÉMIUM"- .- 3:77---:f,52 , "19kg 
ISrav.stehno bkk"iJas~-==-=- . oo 3,49 ~ 4,19 -20kg -
BravčoVé plece vb "PRÉMiUM" :. f44 i4J'3- 18kg-
Bravčové plece bkk "klasik" 2,82 3,38 ' 28kg-
Bravčové karé "SUPER" 3,74 4,49 15kg 
Bravčovékaré "klasik" . - - .. _oo 3,79 ' -4,55 ----nkg 
BravtoväkrkOvičkit - - -- -- 3-:49 4,19---ui(g 
MLIECNE VYROBKY: 

Hodnotenie kvality: 
"klasik"· štandard bežne dostupný na trhu za obvyklú cenu 
"SUPER"· vynikajúci pomer cena vs. úžitok 

MRAZENÉ RYBY: Obi . za Ikg s DPH balenie 
Filé "préll~ium" 100g. __ I .. __ ,_oo I 4,69 5,63 6kg 
Filé "super" 80:100:120:150jL ,. 4,35-1-5,22- TIkg 
Filé"klasik" l OO: 150g I I 3,42 4,10 20,43kg 
yil~'!y ,Exclusive _ _ __ 3x6,l!J k~L,~2.9_ ,_7 ,80 18kg 
Filety "S NIE II K _®" _ _ I 5,70 6,84 5kg 
fJ.!ety "vianočné" 3x6,81 kg) . 5,80 6,96 120,43kg 
~ty"':'SUPER" _ ., _____ ~k~r 3~~ 4,28 _ 5kg 
Filety "klasik" vb . : 2,49 r-í,99 5kg 
~z}o~skožou ~ - '==~_ ~5~ 5,47 14kg 
Filety z allaš~ej tresky _ 3x6kg l 4,2.2, I 5,15 18kg 
Fileta losos S~O!.Ol~ .. !~~er" ____ l.. ~I9. 1 10,92 10kg 
Fileta loso~ k~žo~ "kla~_ oo _1_ 5, 7 ..... "-:- __ 6~2 10kg 
Filety zo zubáča vb _----L, II,50 13,80 5,58kg 
Pstruh gastro ka1.200.250g:2SO-'300g I - 3,4'9--4,'19 5kg 
HYDINA-
Sliepka ťažká polená __ 1 ,2kg l ~?9_ i 2,15 12~ 
Sliepka cel~l'~~ká CZ _, 1 !!!~ ~-,~4 _I _1,85 llkg 
Kuracia po!~v.!m~ _ __ 80Q~, ...Q.?~ ,I 0,86 12kg 
KuraSVK,CZ 1,I:l,2:1,3:1,5kg , 1,99 .. 2,39 12kg 
Kura kalib. 1,6~--=- -"==ri,sit .. 2,20 16kS_ 
Kur.prsia "S NIE Z I K ®" I 4,00 -+ 4,80 12kg 
Kuracie deliCattoo prémium --1--3)5 j' 4,'74l2kg 
Kuracie prsiaSVK,CZ - T - -lkg['3,9sl- 4,74 12kg 
Prsia "super" braSlI sol. --6x2Iif_ -3:33'~Q.0 _ 12kg 
k~ac.! steak SVK,CZ _ _ 18xO,5~ 1_ ~5~...L 4,20 ykIL 
Kurací steak "SUPER" 6X2kgt 3,40 ! 4,08 12.kg 
Kurací steak "klasik" - - 2kg '3,03 1 3,64 12k-g-
Kuracie stehná celé-T -- 2,10 2,52 +-T2kg -;-;--._ - - _oo ____ oo oo. _ , . ____ _ 

Kur.stehná kal. 220:240:260g 2,09 2,51 I 12kg 
KUr.stehná CZ 160:180:Z'OO:220:240g z,29 _. 2,75! Tzkg 
Kur:Steh-ná hoTí1.éSJ(k.-T - 17'()g 2,2'0 -~ 12kg
~uracia Stéh.štv~_ - --4OOg}-- 1,55 I 1,86 I Íikg= 

~:~:~~~~~~~ - - 30~- : :~~ I ~:~:fs~!~ 
R-uraciapeČeň cz-=-i - - - 0,5-k~=-II :,6809'" oo -21',9

2
2
7 

1 190kkgg~ Kuracie drobky ---
Morčacie pečienky ~--30xO,5' - ');5--- 1,98 15kg 
MOľČ:steiií1Ohorné vb ._- - i'ki -3-;65 oo, 4,38 -~ 
--::---:----,--:-- --- -1 --_r=_ -=Morčacie prsia vb 4,99 5,99 15kg 
Kačica bez drobkov~ -- __ o 2,3kg ' i~65 - __ o 3J8 13,8kg 
Kačica s dro~ka~i _ ___ ~8IirJ:48- 1 ~~,98 ~ 
Kačacia pečeň nevykr. cca 600g bal. 3,40 4,08 10kg ____ _ . - --_oo ______ .. ___ ,~

 

Kačacie prsia bksk vb 300g! 8,80 ' 10,56 10kg 
Kač.Stehná ~b - --- 250=-350g '-'~(T9 '-- -5,03 10kg 
Kač. stehnákal.250 gastro - - ,- 3;82- • - 4,58 10kg - - -- - - ---- - 1-- -- ---, __ -+--:-::-:-"'-1 Kačacie trupy , 0,70 0,84 12kg 
ZEMlAKO'"E VYROBKY MRAZENE: 
Hranolky hladké 4x2,5kg 0,96 1,15 ~Okg 

I
IIrailOlky \'Inky~ = ~ 5x~-5kg , l,ci .r::- l,~[ 12,5kg 
I!ra.!l0l~}ulie~e tenké oo _5~2,5kg !P5 __ . .L.. ..!d6_ 12,5kg 
Hranolky fas~Oscc , _ _ ,±~2.5kg . . ],35.... ~ .. .1.~2 __ 10kg 
Opekané zemiaky McCain 4x2,5kg 1,55 1,86 10kg 
Americké zem.ncfúp:MCC: - 4x2,5kg ijo ~- 1,68- TOkg 
P1átky,doláre,mInce - -- 4 x2.5kg · --i39'-,- 1,67 l 10kg 
Krokety gul'até - ----oo 4x2.5kg- l,'ij- 2,05 - 'lOkg 
zeffiiitkOVélacky - - - 6xl.5k .. 2)6-- 3,31 91< 
POCHCTlNY' 
Kečup sladký 30g 60x30g _ .. ~,I} _ 0,14 J ks:I,8kg 
Kečup sladký ,-=- =-~. } kg oo _O,?i oo l;i3 Jskg' 
l .. lor~ca elnoiučn~ __ ,_ . 5kg _ .5J..7.~, 0,?5 5kg 
Tatárska omáčka 30g 60x30g 0,12 0,14 ks :l ,8kg Tatárska omáčka .-- -- -5kg ~'-1 :70 2,04 5kg MäJOjkil-- - -' skg i l,7s----iJO f- skg 

Vysvethvky: 

"PRÉMIUM"·vysoká kvalita za )'.odpovedajúcu cenu, málo sa vyskytujúce 
"S NIE Ž I K ®". ultra \'ysoká kvalita za vyššiu cenu. len u nás dostupné 

T· balenie na táckach 
vb· vákuovo balené 
bkk- bez kosti a kože 
bksk· bez kosti s kožou 

vyberáme a hodnotíme tovar pre Vás S:"í I E Ž I K~ šetríme tj'm Váš čas, ul'ahčujeme život a vytvárame pohodu 


