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2 8. JAN. 2016 
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA 

,/o 1f fa!b P<'dPis zodpovedného zamestnanca na dodávky tovaru 

uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich ustanovení 
zákonník v znení neskorších predpisov medzi : 

Predávajúci 

zákona č.513/1991 Zb. Obchodný · 

Obchodné meno: LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s . 
Sídlo : Júrska cesta č.2, 934 O 1 Levice 

Kupujúci 

Zastúpený: MUDr. Marián Šolty - predseda predstavenstva 
Ing. Miloš Polerecký - člen predstavenstva 

IČO: 314 12 271 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sa, vložka č.47/N 
DIČ: 2020401504 

IČ DPH: SK 2020401504 
Email: sekretariat(cV,levmilk.sk 
(ďalej len „predávajúci'') 

a 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. 1. mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 
zastúpené: MVDr. Marta Balážová -- zástupca primátora mesta 

IČO : 00308676 
DIČ: 2021058787 

Bankové spojenie podľa Subjektov: 

Zariadenie školskéh(> stravovania (ďalej len „ZŠS") pri Materskej škole Kalinčiakova 12, 
953 01 Zlaté Moravce 
č.ú.: 163 039 1151 / 0200 
IBAN: SK 93 0200 0000 0016 3039 1151 

ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce 
č.ú. 163 037 5653/ 0200 
rBAN: SK 81 0200 0000 0016 3037 5653 

ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15, 953 01 Zlaté Moravce 
č.ú.: 163 033 4851/ 0200 
IBAN: SK 09 0200 0000 0016 3033 4851 

ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, 953 01 Zlaté Moravce 
č.ú.: 163 035 3753/ 0200 
IBAN: SK 69 0200 0000 0016 3035 3753 



ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, 953 03 Zlaté Moravce 
č .ú.: 165 543 5659/ 0200 
IBAN: SK 24 0200 0000 0016 5543 5659 
(ďalej len „kupujúci") 

1. Základné ustanovenie 
Zmluvné strany sa dohodli riadiť sa touto rámcovou zmluvou ohľadne obchodných, 
dodacích, fakturačných, platobných a iných podmienok pri uzatváraní jednotlivých 
objednávok kupujúceho, tak ako je ďalej uvedené v tejto zmluve. 

2. Predmet zmluvy 
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar z jeho bežnej ponuky 
mliekarenských výrobkov a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať 
v súlade so zmluvou. 

3. Plnenie dodávok 
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe jeho objednávky. Objednávku predkladá 
kupujúci minimálne 2 pracovné dni pred dodávkou tovaru do 9:00. Objednávky sa 
zasielajú faxom, emailom, prostredníctvom EDI. 

Objednávka kupujúceho musí obsahovať: určenie druhu tovaru, číslo tovaru, 
množstvo, dátum dodania, miesto dodania, číslo odberného miesta, prípadne iné 
náležitosti podľa potreby kupujúceho. 

Miestom plnenia je: miesto určené v objednávke kupujúceho. 

Za prebratie tovaru zodpovedá: vedúci prevádzky kupujúceho. 

Kupujúci je povinný pri priamom prebratí tovaru potvrdiť dodací list a jednu kópiu 
odovzdať prepravcovi. Je povinný aj potvrdiť samostatný doklad o paletách alebo priamo 
na dodací list (poznačí palety na výmenu, alebo paleta len prevzatá a počet paliet). 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že kupujúci je povinný zabezpečiť 
v priestoroch určených na príjem, uloženie a skladovanie tovaru dodaného predávajúcim 
bežné skladovacie podmienky podľa odporúčania výrobcu (údaj na obale výrobku), inak 
predávajúci nezodpovedá za zhoršenú kvalitu alebo znehodnotenie dodaného tovaru. 
Množstevné reklamácie a zjavné vady sa riešia voči predávajúcemu v zmysle 
reklamačného poriadku a to bezodkladne. 

4. Platobné podmienky 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu na základe faktúry do 14 dní 
od jej vystavenia. Kupujúci súhlasí s prípadným zasielaním faktúr elektronickou formou 
a za týmto účelom je povinný bezodkladne informovať predávajúceho o zmene emailovej 
adresy pre doručovanie faktúr. Bankové spojenie predávajúceho je uvedené na faktúre. 
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Po uplynutí lehoty splatnosti vystavenej faktúry za dodaný tovar je na požiadanie 
predávajúceho kupujúci povinný predložiť do 2 pracovných dní písomný doklad 
potvrdzujúci úhradu predmetnej faktúry. Nasledujúca dodávka bude zrealizovaná len po 
úhrade všetkých splatných faktúr. 

4.1. Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu na 
základe vystavenej faktúry predávajúcim zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4.2. Predávajúci môže zmeniť spôsob úhrady faktúr na platbu predom (čiže formou 
predfaktúry) v prípade opakovaných oneskorených úhrad faktúr kupujúcim. O zmene spôsobu 
platby a dôvode na zmenu je predávajúci povinný informovať kupujúceho minimálne 7 dní 
vopred. Platbu uhrádza kupujúci na základe predloženej predfaktúry za predmetnú dodávku 
tovaru. V prípade, ak kupujúci neuhradí v dohodnutom režime predávajúcemu predfaktúru 
tovar mu nebude dodaný. 

5. Skončenie zmluvy 
5.1. Zmluva môže byt' ukončená výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Zmluvné strany 
si dohodli 1-mesačnú výpovednú lehotu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota začne 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 
5.2. Odstúpenie od zmluvy s okamžitou platnosťou je možné pri podstatnom porušení 
zmluvných povinností. Za podstatné nesplnenie sa považuje najmä 

Opakované porušenie ustanovení bodu 3. predmetnej kúpnej zmluvy 
Nezaplatenie faktúry do 20 dní po lehote splatnosti. 
Odstúpenie nadobúda účinnosť momentom doručenia. 

5.3. Ostatné nedostatky sa riešia platnými reklamačnými podmienkami dodávateľa. 
5.4. Túto Zmluvu možno ukončiť aj na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, 
pričom dohoda musí byt' písomná, musí v nej byt' uvedený dátum ukončenia zmluvného 
vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov Zmluvných strán z tejto 
Zmluvy vyplývajúcich. 

6. Obaly 
Predávajúci používa pri dodávkach tovaru prepravky a europalety. Kupujúci vráti prázdne 
(nepoškodené) europalety a prepravky pri dodávke. Pohyb obalov (dodané - vrátené) sa 
uvádza na dodacom liste. V prípade, že kupujúci nemá paletu na výmenu, je povinný to 
poznačiť na dodací list a pri najbližšej dodávke je povinný europalety vrátiť, inak mu 
budú fakturované. 

7. Identifikácia kupujúceho 
Kupujúci pri písomnom styku (objednávkach, reklamáciách a pod .. ) vždy musí uviesť 
svoje obchodné meno, identifikačné číslo (IČO) a odberateľské číslo. Na požiadanie 
predloží kupujúci aktuálny výpis zo živnostenského, resp. obchodného registra - nie 
starší ako 3 mesiace. 
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4. Záverečné ustanovenia 
1. Vzťahy ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve. 

2. Táto Zmlm:a je uzatvorená na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná písomnými číslovanými dodatkami. 

4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešené vzájomnou 
dohodou zmluvných strán. Ak nedôjde k dohode, príslušnosť súdov sa riadi platným 
právom SR. 

5. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, vyjadruje ich vôľu a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

V Leviciach, dňa Y Zlatých Moravciach, dňa 

Za predávajúceho Za kupujúceho 
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MUDr. Marián ŠoltYi - predseda predstavenstva 
i 
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Ing. Miloš Polerecký -- člen predstavenstva 

pečiatka a podpis 

··········· ····· ······ ··············· ··· ························ 
Mesto Zlaté Moravce 

MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 

pečiatka a podpis 


