RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.
Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen
Marek Daxner – konateľ
SLSP a.s.
SK37 0900 0000 0050 5005 0973
47531711
2023941051
SK2023941051

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 25615/S
E-mail :

obchod@technikzv.sk

(ďalej len ako „Predávajúci“)
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpený:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A, 97401 Banská Bystrica
Peter Bučko - konateľ
SLSP a.s.
SK16 0900 0000 0051 5298 0864
52123553
2120901101
SK2120901101

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35660/S
E-mail :

p.bucko@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako “Kupujúci“)
Článok II.
Účel zmluvy
2.1Účelom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o ďalej uvedených obchodných podmienkach,
ktorými sa budú riadiť ich vzájomné obchodné vzťahy pri uzatváraní kúpnych zmlúv a ich
realizácii. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre všetky zmluvy uzatvorené medzi
zmluvnými stranami, pokiaľ v konkrétnej kúpnej zmluve nedôjde medzi stranami k inému
dojednaniu.
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Článok III.
Predmet zmluvy
3.1 Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu, na základe jeho
objednávok, počas doby účinnosti tejto zmluvy hnuteľné veci zo sortimentu predávajúceho (ďalej
aj „tovar“) a prevádzať na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje
tento tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
3.2 Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy (ďalej len
„čiastkové zmluvy“) uzavreté medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy.
Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve sú podstatnými náležitosťami každej
čiastkovej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami počas trvania tejto rámcovej zmluvy.
Prípadné odchylné ustanovenia uvedené písomne v čiastkových kúpnych zmluvách uzatváraných
na podklade tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.
3.3 Spôsob vzniku čiastkovej kúpnej zmluvy je upravený v čl. VI. tejto zmluvy. Každá dodávka
objednaného tovaru sa považuje za samostatné plnenie podľa tejto rámcovej zmluvy.
3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho, alebo odmietnuť dodanie
tovaru za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, čo je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia objednávky alebo odo dňa, keď budú splnené
podmienky na odmietnutie dodania tovaru, oznámiť kupujúcemu.

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

IV.
Kúpna cena
Kúpna cena tovaru (ďalej len „cena“) je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje cenu
tovaru uvedenú v aktuálnom ponukovom cenníku uvedenom na internetovej adrese
predávajúceho www.technikzv.sk alebo na predajni TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o.
nachádzajúcej sa na Neresníckej ceste 1, 960 01 Zvolen ku dňu vykonania objednávky, pokiaľ
nebude medzi stranami individuálne dohodnutá iná kúpna cena
Kúpnu cenu za dodané tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu ihneď pri dodávke
tovaru predávajúcim, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú na predĺžení splatnosti.
Dohodnutá kúpna cena zahŕňa sumu balného. Dohodnutá kúpna cena nezahŕňa sumu
prepravného.
Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas.
Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, vzniká predávajúcemu právo
požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe podľa ust. § 369 ods. 2 Obch. zák.
a súčasne aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa ust.
§ 369c ods. 1 Obch. zák., pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.
V súvislosti s úhradou kúpnej ceny môže predávajúci od kupujúceho požadovať, aby kupujúci
poskytol dostatočnú zábezpeku na splnenie záväzku uhradiť kúpnu cenu,a to ktorýmkoľvek
spôsobom zabezpečenia splatnosti peňažných záväzkov (napr. ručenie,, banková záruka, zloženie
peňažnej zábezpeky, záložné právo, zabezpečenie záväzku prevodom práva atď.). Do poskytnutia
požadovaného zabezpečenia záväzku uhradiť kúpnu cenu nie je predávajúci povinný odovzdať
tovar kupujúcemu. Ak kupujúci požadované zabezpečenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu
v primeranej lehote neposkytne, je predávajúci oprávnený odstúpiť od čiastkovej kúpnej zmluvy.

V.
Fakturačné a platobné podmienky
5.1 Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním tovaru. Ak cena tovaru nie je
zaplatená pri jeho dodaní, predávajúci na úhradu kúpnej ceny vystaví faktúru, ktorej splatnosť
určí jednostranne predávajúci tým, že termín splatnosti kúpnej ceny uvedie vo faktúre.
5.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na splatnosti kúpnej ceny najneskôr do 30 dní odo dňa dodania
tovaru, ale v prípade, že kupujúci je v omeškaní s prevzatím tovaru, kúpna cena je splatná
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5.3

5.4

5.5
5.6

uplynutím tretieho pracovného dňa odo dňa termínu prevzatia tovaru, pokiaľ najneskôr v tento
tretí deň kupujúci tovar neprevezme.
Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je zálohový alebo daňový doklad – faktúra vystavená
predávajúcim, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového/účtovného dokladu. Nedostatky
faktúry ako daňového dokladu, ani vrátenie faktúry späť predávajúcemu, nemá vplyv na
povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v dojednanej dobe splatnosti.
Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich vyplývajúce nemajú vplyv na povinnosť
kupujúceho zaplatiť cenu tovaru. Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je kupujúci povinný
zaplatiť celú cenu dodaného tovaru a to aj v prípade, ak bude namietať jeho vady. Ustanovenia
o nárokoch z vád tovaru podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka tým nie sú
dotknuté. Dojednanie v tomto bode neplatí, ak kupujúci dôvodne odmietne z dôvodov vád časti
dodávky tovaru, prevziať celú dodávku tovaru, ktorá tvorí jeden funkčný celok.
V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá,
v objednávke alebo vo faktúre uvedená cena, je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta
DPH v zmysle platnej legislatívy.
Ak z dojednania účastníkov vyplynie, že kúpnu cenu má uhradiť kupujúci pri odovzdaní tovaru,
tak túto uhradí v hotovosti, inak bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený vo
faktúre.

Článok VI.
Objednávka, prijatie objednávky a odvolanie objednávky
6.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky kupujúceho zaslanej
predávajúcemu poštou, faxom, emailom alebo osobne v predajni predávajúceho. Kúpna zmluva
(čiastková) sa považuje za uzavretú uplynutím tretieho pracovného dňa od doručenia objednávky,
pokiaľ predávajúci v tejto lehote nezašle kupujúcemu protinávrh zmluvy, alebo pokiaľ z tejto
zmluvy nevyplýva inak. Ak bol zo strany predávajúceho zaslaný protinávrh k zmluve, zmluva sa
považuje za uzavretú až akceptáciou protinávrhu zmluvy kupujúcim. Čiastková kúpna zmluva
môže byť uzavretá aj písomnou formou na jednej listine podpísanej oboma zmluvnými stranami.
6.2 Za kupujúceho sú oprávnení uzatvárať kúpnu zmluvu formou objednávky iba písomne poverení
zamestnanci. Písomný zoznam poverených zamestnancov určuje a pravidelne aktualizuje
kupujúci. Kupujúci nesie plnú záväzkovo-právnu zodpovednosť za objednávky poverených
zamestnancov. Objednávka inej ako poverenej osoby nie je návrhom na uzavretie zmluvy.
Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do troch dní všetky zmeny v osobách
štatutárneho orgánu.
Ku dňu uzavretia tejto zmluvy kupujúci poveruje objednávaním a preberaním tovaru tieto
osoby:
Meno, Priezvisko
č.OP
Medveď Pavol ................................................
Mesarkin Milan ..............................................
Pisár Filip.........................................................
Kováč Peter Ing. .............................................

EM090797
EL089701
EE958820
HV864150

6.3 Za predávajúceho sú oprávnení uzatvárať kúpnu zmluvu (prijímať objednávky) iba na to poverení
zamestnanci predávajúceho. Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za prijímanie objednávok
svojimi zamestnancami. Prijatím objednávky inou osobou ako povereným zamestnancom
predávajúceho, kúpna zmluva nevznikne. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu v lehote
do troch dní všetky zmeny v osobách štatutárneho orgánu.
6.4 Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä:
- všetky potrebné údaje o kupujúcom s uvedením konajúcej osoby,
- názov a kód objednaného tovaru,
- množstvo objednaného tovaru,
- jednotkovú cenu objednaného tovaru podľa cenníka alebo odsúhlasenej podľa
predchádzajúcej dohody s odkazom na takúto dohodu o cene,
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- celkovú cenu objednaného tovaru,
- inú splatnosť ceny ako vyplýva z dojednania z tejto zmluvy,
- miesto dodania tovaru,
- požiadavku na prepravu tovaru,
- osobné údaje osoby zodpovednej za prevzatie tovaru,
- uvedenie spôsobu platby za dodaný tovar,
- iné skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
6.5 Ak predávajúci v protinávrhu zmluvy uvedie iné podmienky ako sú uvedené v objednávke, alebo
v tejto zmluve, tak kúpna zmluva je uzavretá až potvrdením protinávrhu kupujúcim.
6.6 Kupujúci nemá právo stornovať (odvolať) objednávku po jej doručení predávajúcemu.

VII.
Termín dodania
7.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia
čiastkovej kúpnej zmluvy za predpokladu, že objednaný tovar sa podľa informácie predávajúceho
v čase uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy fyzicky nachádza na sklade predávajúceho. Tovar,
ktorý musí predávajúci najprv objednať, bude dodaný v lehote určenej predávajúcim. Ak termín
dodania tovaru nebude určený, na žiadosť kupujúceho určí predpokladanú dodaciu lehotu
jednostranne vždy predávajúci. Určenie dlhšej dodacej lehoty sa považuje za protinávrh zmluvy a
zmluva vznikne až akceptáciou kupujúcim.
7.2 Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu tovar aj pred uplynutím určenej dodacej lehoty,
pričom o tom vhodným spôsobom upovedomí kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade
povinný prevziať si dávku objednaného tovaru z dohodnutého miesta plnenia najneskôr
nasledujúci pracovný deň.
7.3 Predávajúci je v odôvodnených prípadoch oprávnený dodať kupujúcemu tovar aj po častiach, t.j.
v rôznych termínoch dodania, pokiaľ si kupujúci v objednávke nevyhradí dodanie tovaru v celku.
7.4 Ak sa dodáva tovar v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v čase
oznámenom predávajúcim a to počas otváracích hodín, platných u predávajúceho.
7.5 Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru
- v prípadoch vyššej moci,
- v prípade, že dodávateľ predávajúceho je v omeškaní s dodaním tovaru,
- v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za predošlú dodávku tovaru;
lehota dodania tovaru začne plynúť až odo dňa splnenia všetkých skorších záväzkov
kupujúceho voči predávajúcemu alebo
- pre rozpor medzi informáciou zverejnenou na webovej stránke a skutočným stavom na
sklade predávajúceho.
VIII.
Miesto plnenia
8.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že sa dohodli na dodaní tovaru na adrese prevádzky
predávajúceho.
8.2 Konkrétne miesto plnenia je kupujúci povinný upresniť v zaslanej objednávke.
8.3 Ak je tovar dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť
predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť personál
a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste.
IX.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru
9.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v súlade s uzavretou zmluvou a kupujúci je
povinný tovar v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste prevziať, pokiaľ im v tom nebude
brániť vyššia moc alebo nepredvídateľné udalosti.
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9.2 Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodanie tovaru kupujúcemu v prípade, že kupujúci je
v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za predchádzajúcu dodávku tovaru, alebo kupujúci na výzvu
predávajúceho neposkytol, alebo dostatočne nezabezpečil splnenie svojho záväzku zaplatiť kúpnu
cenu, alebo exitujúce zabezpečenie sa stalo nepostačujúcim. Predávajúci môže dodať tovar aj
v týchto prípadoch, no len pod podmienkou, že kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti, alebo
platobnou kartou (nad 5.000,-€) pri prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho alebo na dobierku.
9.3 Odovzdanie a prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste alebo prepravnom liste ním
poverenou osobou.
9.4 Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na
tovar. Potvrdením dodacieho listu kupujúci zároveň potvrdzuje prevzatie takýchto dokladov.
9.5 Dopravu tovaru do iného miesta dodania ako je miesto prevádzky predávajúceho, môže zaistiť
predávajúci na žiadosť a náklady kupujúceho za podmienok zverejnených na predajni alebo
webovej stránke predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.6 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo
zmluvnému prepravcovi. Týmto okamihom tiež prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na
kupujúceho. 9.7 Predávajúci je povinný vytvoriť všetky technické predpoklady na jeho
odovzdanie (naloženie) kupujúcemu, ak kupujúci tovar prevezme v prevádzke predávajúceho.
Kupujúci je povinný mimo prevádzky predávajúceho vytvoriť všetky potrebné technické
predpoklady na prevzatie tovaru (vyloženie) a prostredníctvom poverenej osoby dozerať na jeho
prevzatie, pričom je povinný prekontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru.
9.8 Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru, pokiaľ kupujúci tovar neprevezme, alebo inak
neumožní predávajúcemu splnenie jeho záväzku.
9.9 Kupujúci nie je oprávnený dodávku tovaru odmietnuť len z dôvodu, že táto má vady, ktoré
nebránia jeho riadnemu užívaniu. Kupujúci môže odmietnuť dodávku tovaru len v prípade
zjavných vád tovaru spočívajúcich v poškodení tovaru.
9.10 V prípade, že kupujúci tovar neprevezme najneskôr v deň nasledujúci po dohodnutom termíne
dodania, môže mu predávajúci účtovať skladné v sume 5% z ceny dodaného tovaru za každý deň
omeškania.
9.11 Predávajúci nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodli
inak.
Článok X.
Výhrada vlastníckeho práva
a prechod nebezpečenstva škody na tovare
10.1 Tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu podľa tejto zmluvy na základe jednotlivých kúpnych
zmlúv je až do úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu, vo vlastníctve predávajúceho.
Vlastnícke právo k jednotlivým dodávkam tovaru prechádza na kupujúceho dňom pripísania
celej kúpnej ceny jednotlivej dodávky tovaru na bankový účet predávajúceho, alebo úhradou
kúpnej ceny v hotovosti predávajúcemu.
10.2 Nebezpečenstvo škody na tovare však prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru
kupujúcemu a od tohto okamihu kupujúci zodpovedá za vzniknutú škodu na tovare voči
predávajúcemu v plnom rozsahu. Dodaním tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie
- odovzdanie tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje
odoslanie tovaru predávajúcim,
- keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v prevádzke (sklade, predajni)
predávajúceho.
XI.
Zodpovednosť za vady
11.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, kvalite, vyhotovení a za
podmienok podľa tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je schválený na
dovoz a predaj v Slovenskej republike a vyhovuje platným medzinárodným zmluvám
a všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky.
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11.2 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť dodávaného tovaru v trvaní 24 mesiacov,
ak z dĺžky uvedenej na dodacom/záručnom liste nevyplýva inak. Záruka sa nevzťahuje na vady
spôsobené nevhodnou manipuláciou, prepravou alebo skladovaním tovaru kupujúcim alebo
treťou osobou. Škody, ktoré vzniknú pri vykládke, sa považujú za škody spôsobené kupujúcim.
Záruka sa zároveň nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní včas a riadne
v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka..
11.3 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru prehliadnuť tovar spôsobom primeraným charakteru,
množstvu a spôsobu jeho balenia. Vady zistiteľné pri prevzatí tovaru, predovšetkým zjavná
porušenosť tovaru alebo obalu, nezrovnalosti v množstve, či druhu tovaru, v porovnaní
s dodacím listom, musí uplatniť kupujúci ihneď pri dodaní tovaru. V takomto prípade je
kupujúci povinný vykonať reklamáciu zápisom do dodacieho alebo prepravného listu, inak
nároky z takýchto vád zanikajú.
11.4 Nároky z vád tovaru sa budú riadiť dohodou zmluvných strán, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.
11.5 Kupujúci sa zaväzuje starať sa o dodaný tovar, podľa jeho charakteru, v súlade s právnymi
predpismi a návodmi pre jeho používanie a manipuláciu, prípadne podmienkami stanovenými
predávajúcim a tým vylúčiť jeho prípadné znehodnotenie alebo poškodenie.
11.6 Kupujúci je povinný vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po
ich zistení, vady zjavné musí uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru, skryté vady najneskôr
v lehotách stanovených Obchodným zákonníkom.. Oznámenie o vadách musí obsahovať druh
vadného tovaru, vrátane sériového čísla, ak je týmto tovar označený, popis vady alebo presné
určenie ako sa prejavuje, dátum nákupu, číslo nadobúdacieho dokladu a konkrétne aký nárok
z vád tovaru si kupujúci uplatňuje. Oznámenie o vadách môže kupujúci zaslať predávajúcemu
poštou do vlastných rúk alebo vo forme emailovej správy s doručeným potvrdením o prečítaní
správy predávajúcim. Listina, ktorá neobsahuje uvedené údaje, sa nepovažuje za riadne
oznámenie vád tovaru (reklamáciu). Na uplatnenie vád nestačí ich uplatnenie ústnou formou.
11.7 Kupujúci je povinný reklamovaný tovar na svoje náklady dopraviť do sídla predávajúceho,
pričom tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva) a musí byť priložené oznámenie
o vadách.
11.8 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu vád tovaru do 30 dní odo dňa doručenia
reklamovaného tovaru podľa bodu 11.6 tohto článku. Opravený tovar dopraví predávajúci na
svoje náklady späť kupujúcemu do miesta pôvodného dodania tovaru, pokiaľ sa nedohodnú
inak.
11.9 Pokiaľ je vada tovaru neodstrániteľná, alebo pokiaľ by náklady na opravu vadného tovaru
prevýšili hodnotu tohto tovaru, môže predávajúci tento vadný tovar vymeniť kupujúcemu za
rovnaký, či obdobný typ bezvadného tovaru, ktorého hodnota je rovnaká alebo vyššia, než bola
hodnota reklamovaného tovaru.
11.10 V prípade zamietnutia reklamácie zo strany predávajúceho, sa kupujúci zaväzuje
predávajúcemu zaplatiť všetky náklady, ktoré predávajúcemu vznikli s posudzovaním
dôvodnosti (napr. znalecké alebo odborné posudky) a vybavovaním reklamácie.

Článok XII.
Sankcie a zmluvné pokuty
12.1 V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny alebo jej časti, je
povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý,
aj začatý deň omeškania.
12.2 Pre prípad, že kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať tovar včas a riadne, je povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny dodávaného tovaru za každý, aj
začatý deň omeškania.
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12.3 Pre prípad, že predávajúci poruší svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutom termíne, je
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny dodávaného tovaru
za každý, aj začatý deň omeškania.
12.4 V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť
predávajúcemu všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky a s jej uplatnením na súde.
V prípade, že predávajúci poverí vymáhaním pohľadávky advokáta, je kupujúci povinný
zaplatiť všetky náklady, ktoré budú vyúčtované advokátom predávajúcemu podľa príslušného
právneho predpisu. Tieto náklady sú splatné doručením akéhokoľvek podania kupujúcemu,
ktorého obsahom bude výzva na zaplatenie dlhovanej sumy. Dojednanie v tomto článku platí aj
pre uplatnenie splnenia akejkoľvek povinnosti kupujúceho, ktorá vyplýva z tejto zmluvy alebo
zo zákona.
12.5 V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením akéhokoľvek svojho záväzku voči
predávajúcemu, nie je predávajúci povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar.
12.6 Dojednanie a zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nemá vplyv na nárok
na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla z neplnenia povinnosti
zabezpečenej zmluvnou pokutou podľa tejto zmluvy.
12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvných pokút dojednaných v tejto zmluve považujú za
primeranú povahe a významu nimi zabezpečovaným povinnostiam a s takto dojednanými
zmluvnými pokutami bez výhrad súhlasia.
12.8 Zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sú splatné na základe výzvy predávajúceho alebo
kupujúceho, doručenej druhej zmluvnej strane a to v lehote uvedenej v konkrétnej výzve, inak
bez zbytočného odkladu od doručenia výzvy.
XIII.
Doba trvania a zánik zmluvy
13.1 Rámcová kúpna zmluva je uzavretá na dobu 24 mesiacov a to s účinnosťou odo dňa jej podpisu
oboma zmluvnými stranami.
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová kúpna zmluva zaniká:
- písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude určený konkrétny deň zániku
zmluvy,
- písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu a uplynutím výpovednej doby, ktorá je
jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede,
- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá
zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť; zmluva zaniká dňom
doručenia písomného odstúpenia,
- ak kupujúci od predávajúceho v lehote jedného roka od uzavretia tejto zmluvy, alebo od
poslednej dodávky tovaru, neobjedná žiadny tovar.
13.3 Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa bude považovať
- omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac ako 20 dní,
- ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 20 dní,
- ak kupujúci na výzvu predávajúceho nesplní povinnosť poskytnúť alebo dostatočne
zabezpečiť splnenie svojho záväzku predávajúcim požadovaným spôsobom
zabezpečenia záväzkov.
13.4 Okamihom odstúpenia predávajúceho od tejto zmluvy z dôvodu, že kupujúci je v omeškaní
s úhradou kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený prevziať späť ním dodaný tovar do svojej
dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza, ibaže by osoba
disponujúca s tovarom hodnoverne preukázala, že kupujúci už v tom čase nie je vlastníkom
tovaru. V tomto prípade je predávajúci oprávnený vstúpiť do priestorov, kde sa tovar nachádza,
prekonať aj prípadné prekážky a tovar zabezpečiť a premiestniť na ním určené miesto, k čomu
dáva kupujúci výslovný súhlas.
XIV. Doručovanie

14.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
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sa rozumie:
• doručenie písomnosti doporučene poštou doporučene s doručenkou,
• doručenie kuriérom
• osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane, rovnako tiež
• doručenie písomnosti prevedenej do elektronickej podoby elektronicky do emailovej
schránky uvedenej pri označení zmluvnej strany,
Za deň doručenia písomnosti sa považuje:
• deň skutočného prevzatia písomnosti zmluvnou stranou, ktorá je adresátom,
• deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť
prevziať, alebo
• deň, ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte (zmluvné
strany sa pre tento účel vzhľadom k tomu, že prehlasujú, že sa riadne oboznamujú so
svojou poštou a nie je potrebná základná úložná doba 18 dní, dohodli na prípustnosti jej
skrátenia na dobu 10 dní v súlade s poštovým poriadkom Slovenskej pošty),
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo deň, ktorý je na zásielke, doručovanej
poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že
„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného
významu,
• deň odoslania emailovej správy a doručenia tejto správy na poštový server zmluvnej
strany, ktorá je adresátom,
14.2 Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu bydliska/sídla,
prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny
adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať
druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne
oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
XV.
Záverečné ustanovenia
15.1 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
15.2 Osoby konajúce za kupujúceho podpisom tejto rámcovej zmluvy vyhlasujú, že uspokoja
predávajúceho, v prípade, že kupujúci nesplní svoj záväzok zaplatiť predávajúcemu niektorú
z pohľadávok vzniknutú na základe objednávky tovaru u predávajúceho a jeho dodaním
kupujúcemu.
15.3 Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,
bez použitia kolíznych noriem – medzinárodných dohovorov o kúpe a preprave.
15.4 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve je možné robiť výlučne formou písomných
dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.
15.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch Zmluvných strán.
15.6
Ak je obsahom tejto zmluvy poskytnutie osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú.
v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, kupujúci, ako aj ďalšie osoby podpísané na tejto zmluve udeľujú
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predávajúcemu súhlas s ich spracovaním v informačnom systéme predávajúceho, ako aj pre
účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
15.7 Zmluvné strany prehlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej
podpisom riadne prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode v súlade so zákonom, s ich
slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Táto
Zmluva je znak súhlasu podpísaná oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

Vo Zvolene, dňa ________________

V______________, dňa __________

Predávajúci:

Kupujúci:

______________________________

______________________________

TECHNIK-stavba a bývanie s. r. o.

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Marek DAXNER

Peter BUČKO

konateľ spoločnosti

konateľ spoločnosti
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