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RÁMCOVÁ  ZMLUVA NA  DODANIE  TOVARU 

(ďalej len Zmluva) 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného  zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. a zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 

KUPUJÚCI: 

 

Obchodné meno: OBEC MODRANY , 

Sídlo:   č.  337,  Modrany 946 33 

Zástupca:  starosta obce, Édes Štefan  

IČO:    00306584 

DIČ:   2021046709 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
   
 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

PREDÁVAJÚCI: 

 

Obchodné meno: Ing. Július Beke – Mäso údeniny 

Sídlo :   Železničná č. 8,  

945 01 Komárno  

Zástupca:  Ing. Július Beke 

IČO:     45 981 353 

DIČ:   107 528 7763 

IČ DPH:  SK1075287763 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pob. v Komárne 

Číslo účtu:                     SK95 0200 0000 0028 3705 0551 

Právna forma:                Fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri č. 410-24134 

Telef. číslo:                   +421 917 787 162  
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok č. I 

Predmet zmluvy 

 

Predávajúci Ing. Július Beke - Mäso – údeniny,  Železničná č.8, 945 01 Komárno,  sa zaväzuje dodávať 

kupujúcemu po dobu trvania tejto zmluvy: 

 

Potraviny:  pre  OBEC MODRANY č.  337 

Čerstvé mäso a mäsové výrobky 

Čerstvá a mrazená hydina 

Mrazená zelenia 

 

Jednotková cena dodaného tovaru je určená podľa aktuálneho trhového cenníka, vrátane dovozu a vyloženia 
predmetu zmluvy a v kvalite podľa platných noriem do priestorov príslušnej školskej jedálne. 

  
Miesto dodania:  Školská jedáleň pri MŠ s VJM , 946 33 Modrany č. 499 
 
 
 

Článok č. II 

Dodacie podmienky 

 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa článku I. tejto zmluvy priebežne počas platnosti 

tejto zmluvy do miesta dodania tovaru podľa čl. II. Bod 2 tejto zmluvy v lehote najneskôr do 24 hodín od 

doručenia objednávky vždy v čase od 07:00 hod. do 08:00 hod. na základe určenia vedúcej školskej jedálne 

uvedené v písomnej popr. telefonickej objednávke. 

2. Miesto dodania tovaru, odovzdania a prevzatia je :  Školská Jedáleň pri  MŠ, Modrany č.499.Tovar bude 

dodávaný na základe čiastkových objednávok vystavené vedúcou školskej jedálne podľa miesta dodania, 

ktoré bude obsahovať špecifikáciu, množstvo, druh tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, tak aby zo 

strany kupujúceho bola zabezpečená kvalita tovaru z hľadiska záruky, druhu výrobku  a počtu stravujúcich 

sa žiakov, dospelých a personálu. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi oprávnený dodávať 

tovar kupujúcemu. 

4. Kupujúci je oprávnený objednať si aj taký tovar, ktorý nie je uvedený v aktuálnom cenníku tejto zmluvy alebo 

nový tovar, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy ešte nebol dostupný na trhu za podmienky, že ide o tovar, 

ktorý spadá do kategórie mäsa a masových výrobkov/ hydiny/ mrazenej zeleniny. 

5. Súčasťou záväzku predávajúceho podľa tejto zmluvy sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t. j. 

zabezpečenie kompletizácie tovaru, balenie tovaru, jeho doprava a vyloženie v mieste plnenia v súlade 

s bodom 2 tohto článku zmluvy, poskytnutie písomných dokumentov v súlade s Výnosmi Ministerstva 

pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR potrebných pre kvalitu potravín v slovenskom alebo 

českom jazyku. 

6. Dopravu predmetu kúpy na miesto dodania, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje predávajúci na 

vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo 

znehodnotením. 
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Článok č. III 

Kúpna cena 

 

1. 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 prepisov.  

2. Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej prirážky a ďalších 

nákladov spojených s dodávkou. 

3. Cenu tovaru je možné zmeniť písomnou dohodou zmluvných strán, ak dôjde k zmene zákonných podmienok 

pre výpočet DPH alebo z dôvodu nárastu cien vstupných surovín, nárastu energií a nákupných cien zvierat 

a z neho vyplývajúci významný nárast predajných cien mäsa a mäsových výrobkov.  /ZDROJ je PPA 

agentúra/ ATIS /Správa cien aj prehľad nákupných cien jatočných zvierat a odbytových cien mäsa 

a mäsových výrobkov/. 

 

Článok č. IV 

Platobné podmienky 

 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku voči 

kupujúcemu.  

2. Kúpna cena je splatná na základe faktúr predávajúceho, ktoré budú kupujúcemu odovzdané súčasne 

s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Obsahom 

faktúry môžu byť len také komodity, ktoré patria do kategórie/ mäso a mäsové výrobky, čerstvá  a mrazená 

hydina , mrazená zelenia/, v opačnom prípade kupujúci má právo je vrátiť na opravu. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje 

deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.  

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných právnych 

predpisov ako aj dohodnuté v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do dátumu   

splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru 

nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. Na opravenej, doplnenej alebo novej faktúre vyznačí nový 

dátum splatnosti faktúry. 

 

Článok č. V 

Možnosť odmietnutia tovaru 

 

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, druhu, štruktúry alebo 

množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

Článok č. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu, množstve, druhu, 

bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite uvedení v objednávke do danej školskej jedálne kupujúceho 

najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu alebo na základe dohody zmluvných strán. 

Zodpovedný zamestnanec – vedúca školskej jedálne, prípadne ním poverený zamestnanec prevzatie tovaru 

potvrdí podpísaním preberajúceho protokolu alebo dodacieho listu. 

2. Kupujúci je povinný požadované dodávky objednať formou písomnej, e-mailovej / 

objednavky@bekemaso.sk/ alebo telefonickej / 0917/ 787162/ objednávky, ktorú doručí predávajúcemu 

najneskôr do 24 hodín pred rozvozom / resp. upresnením objednaného množstva cez záznamník na tel. 

mailto:objednavky@bekemaso.sk/
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čísle: 035/7720269/ pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade oneskorenia predložených 

objednávok predávajúci nemôže byť sankcionovaný za neúplné vybavenie.  

 

Článok č. VII 

Výhrada vlastníckeho práva 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k dodanému tovaru prejde na kupujúceho po zaplatení kúpnej 

ceny tovaru. 

 

Článok č. VIII 

Zodpovednosť za vady a akosť tovarov 

 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh a spĺňa kvalitatívne 

požiadavky, ktoré  sú stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i normami a požiadavkami 

predpisov Európskej únie pre potraviny. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude zodpovedať zákonu 

číslo 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, a Potravinovému kódexu SR. 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy 

a konkrétnej objednávky, ktorý je spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. V prípade, ak sa tak nestane, má 

tovar vady. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar so zjavnými vadami. Prípadné skryté vady alebo 

zjavné vady dodaného tovaru nezistené pri preberaní tovaru, kupujúci písomne oznámi predávajúcemu bez 

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby – Záručná doba stanovená 

výrobcom bude vyznačená na obaloch. 

3. Predávajúci zaručuje, že ním dodaný tovar bude mať požadovanú akosť po celú dobu minimálnej trvanlivosti 

platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dĺžkou záručnej doby poskytovanej výrobcom.  

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý je v čase dodania nemá uplynutú viac ako jednu polovicu 

výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené 

kvalitatívnymi parametrami. 

5. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu množstva a akosti tovaru a vady zjavne zistené, je 

povinný reklamovať ihneď, najneskôr však 2 dni od dňa prevzatia tovaru a to aj písomne. 

6. Ak kupujúci zistí zjavné vady pri dodaní tovaru vrátane vád súvisiacich s kvalitou tovaru, má právo ho 

odmietnuť, t. j. neprevziať, a to v takom množstve a rozsahu, na aké sa táto vada  vzťahuje, tým, že si voči 

predávajúcemu uplatní reklamáciu ihneď i s odôvodnením.  

7. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 dní po jej doručení. Ak sa v tejto 

lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou reklamácie. 

8. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 422 

a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

 

 

 

 

Článok č. IX 

Obaly a balenie výrobkov 

 

1. Výrobky musia byť balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku a chránia ich pred nežiaducimi 

vonkajšími vplyvmi. 

2. Obaly musia byť označené v štátnom jazyku údajmi: 

- Názov výrobku 

- Obchodné meno výrobcu 
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- Hmotnosť výrobku 

- Dátum spotreby 

 

Zoznam zložiek vo výrobku v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. 

o potravinách. 

3. Náležitosti dodacieho listu 

- Obchodný názov predajcu 

- Objednané množstvo 

- Jednotková cena BEZ DPH aj S DPH 

- Trvanlivosť mäsových výrobkov 

- Dátum spotreby v prípade čerstvého mäsa 

- Etiketa so ŠARŽOU – ktorá slúži na zisťovanie pôvodu SVK mäsa 

 

Článok č. X 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu 

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

2. Pri porušení jednotlivej zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet plnenia v dohodnutom množstve, 

termíne, druhu, na dohodnuté miesto, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu, je kupujúci oprávnený 

uplatniť voči predávajúcemu nárok preukázateľné náklady, ktoré mu vznikli neplnením zmluvnej povinnosti 

zo strany predávajúceho. Všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú a bude si uplatňovať 

právo odpočítať ich od fakturovanej čiastky za dodaný tovar, písomne vedie  a predávajúcemu doručí, 

vrátane odôvodnenia a špecifikácie uplatňovanej finančnej čiastky. 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa zmluvy. 

 

 

Článok č. XI 

Doba platnosti a skončenia zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na /12/ dvanásť mesiacov  /t.j. od 01.09.2022 do 31.08 2023/. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni je zverejnenia na webovej stránke kupujúceho v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so 

zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

3. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať i bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou riadne 

doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite písomne 

odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou 

právnou úpravou. Strany sa dohodli za podstatné porušenie povinností považovať porušenie akejkoľvek 

povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť strany je vylúčená v prípadoch 

zásahu vyššej moci. 

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho 

majetok bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na 

jeho majetok alebo na povolenie vyrovnania ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov 

predávajúceho v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené a kupujúci zistí, že jeho Osvedčenie Regionálnej 
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veterinárnej a potravinovej správy SR o hygienickej spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu 

predmetu zmluvy v zmysle Potravinového kódexu SR stratilo platnosť.  

6. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nároku na 

zmluvnú pokutu. 

 

Článok č. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky a vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou osobitne upravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku zmluvy. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom je určené pre každého zo 

zmluvných strán. 

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená podľa ich 

slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad 

súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Modranoch, dňa  : 26.08.2022                    V Komárne, dňa: 26.08.2022 

 

 

Kupujúci:                     Predávajúci: 

 

 

 ..............................................                                    ........................................... 

obec Modrany                                   Ing. Július Beke - Mäso - údeniny 
       

 
starosta obce      majiteľ firmy 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


