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 Rámcová kúpna zmluva č. 007/ 2022 

Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 
znení 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Predávajúca:      DRUMAS AGRO s.r.o. , r.s.p. 
                             Lučenská 1156 
                             990 01  Veľký Krtíš 
Zastúpená:         Ján Drugda –konateľ 
č. účtu :               IBAN: SK03 0900 0000 0051 8930 6822 
IČO:                     53692691 
IČ DPH:               SK2121463465    
Tel:                      0903 509 969 
 
Kupujúci:            Základná škola , Nám. A. H. Škultétyho 9  
                             990 01 Veľký Krtíš 
Zastúpený :        Mgr. J. Cuper 
č. účtu:               IBAN: SK79 7500 0000 0040 3019 1387 
IČO:                     37831640               
DIČ:                     2021642183                  
Tel:                      047/ 4830401 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
  Predmetom zmluvy sú obchodné, dodacie, fakturačné a platobné podmienky pri nákupe 
mäsa a mäsových výrobkov na základe ponuky predávajúceho a objednávky kupujúceho. 
 

Článok III. 
Ponuka tovaru a uplatnenie objednávky 

 
     Predávajúci sa zaväzuje, že bude predávať len tovar schválený pre priame dodávky a za 
dodaný tovar bude fakturovať tie ceny, ktoré sú uvedené v ponukovom liste predávajúceho.  
Predávajúci sa touto cestou zaväzuje kupujúcemu dodať tento tovar a previesť na 
kupujúceho vlastnícke právo. 
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    V prípade rozšírenia sortimentu, resp. zmeny údajov o výrobkoch je predávajúci povinný 
spolu s cenovou ponukou doručiť i ponukový list. 
    Ponukový list sa doručením kupujúcemu stáva záväzný a predávajúci bez súhlasu 
kupujúceho nemá právo údaje v ňom uvedené meniť. 
    Na základe cenovej ponuky dodanej od predávajúceho vyhotovia objednávku na tovar.  
V prípade obojstrannej dohody platí aj objednávka ústna, telefonická, faxová a pod.  
 
 

Článok IV. 
Kúpna cena 

 
     Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena za tovar sa rozumie cena priameho 
tovaru s pripočítaním dane z pridanej hodnoty. 
 
 

Článok V. 
Dodanie tovaru 

 
     Predávajúci realizuje dodávku tovaru- predmet kúpy v termíne, mieste a lehote 
dohodnutej na základe objednávky. 

Predávajúci súčasne s tovarom zašle kupujúcemu dodací list, ktorý  bude obsahovať  tieto 
údaje:   

 označenie predávajúceho 
 označenie kupujúceho 
 presný názov tovaru 
 množstvo tovaru 
 cena tovaru 
 dátum dodania tovaru 
 pečiatka  a podpis 

 
    V prípade, že predávajúci dodá priamemu príjemcovi- kupujúcemu tovar, ktorý nebol zo 
strany príjemcu objednaný, má príjemca právo tento tovar predávajúcemu vrátiť na jeho 
náklady. 

 
Článok VI. 

Kvalita tovaru a záruka 
 

    Predávajúci ručí kupujúcemu za to, že predávaný tovar zodpovedá akosťou platným 
normám a spĺňa podmienky zákona NR SR č.152/95 Zb..z o potravinách. 
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     Predávajúci ručí za kvalitu tovaru do dátumu najneskoršej spotreby. V prípade vady má 
právo príjemca uplatniť reklamáciu u predávajúceho, najneskôr však do dátumu najneskoršej 
spotreby. 
 

Článok VII. 
Prechod vlastníckeho práva 

 
     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru 
jeho prevzatím a potvrdením dodacieho listu.  
 

Článok VIII. 
Platobné podmienky 

 
     Kúpnu cenu tovaru predávajúci vyúčtuje kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho 
listu faktúrou, ktorá musí obsahovať : 

 obchodné meno, sídlo predávajúceho 
 obchodné meno, sídlo kupujúceho 
  číslo daňového dokladu 
  číslo účtu predávajúceho 
  DIČ predávajúceho 
  dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 
  dátum vyhotovenia faktúry 
  dátum splatnosti faktúry 
  číslo dodacieho listu 
  cena tovaru bez DPH 
  sadzbu DPH  v    % 
  výšku DPH 
 celkovú fakturovanú cenu 

    Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru v súlade s právnymi predpismi a to 
najskôr v deň splnenia dodávky alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca , v ktorom 
sa dodávka tovaru uskutočnila.   
    Kúpnu cenu za prevzatý tovar je povinný kupujúci zaplatiť po obdržaní faktúry od 
predávajúceho na jeho účet prevodným príkazom ihneď alebo najneskôr v termíne do 14 
dní odo dňa zdaniteľného plnenia, pričom predávajúci je povinný doručiť faktúru 
kupujúcemu do 5 dní od zdaniteľného plnenia. V prípade meškania zaplatenia faktúry na 
dohodnutý termín, zaplatí kupujúci predávajúcemu  penále vo výške 0,1 %  vypočítané za 
každý deň omeškania k fakturovanej sume. 
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Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
      Pri zmene v mene dodávateľa je dodávateľ povinný okamžite písomne oznámiť 
kupujúcemu. 
     Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na dobu určitú od 31.03.2022 do 31.12.2025  
a zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
     Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota zo zmluvy, prípadne z akéhokoľvek 
ustanovenia je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede druhej strane.   
     Zmluvné strany môžu túto zmluvu rušiť prípadne zmeniť kedykoľvek , avšak len  
písomnou formou. 
     Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka  SR. 
     Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch z ktorých každý účastník obdrží jeden. 
     Svoj súhlas zo znením zmluvy vyjadrujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán 
vlastnoručným podpisom. 
 
 
 
 
 
Vo Veľkom Krtíši , dňa  31.03.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                             ............................................................... 
                  kupujúci                                                                                  predávajúci  


