Rámcová kúpna zmluva
(ďalej len ako „Zmluva“)
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v plat. znení
medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci:
obchodné meno:
sídlo:
zapísaný v:
IČO:
IČ DPH:
štatutárny orgán:
zastúpená:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
BIC (SWIFT):

LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Obchodný register OS Prešov, odd: Sro, vložka č. 12769/P
36 472 549
SK2020019518
Peter Kaňuk, konateľ spoločnosti
Stanislav Petrula, konateľ spoločnosti
Rastislavom Bohunčákom, MBA, riaditeľom pobočky
VÚB, a.s.
1779054954/0200
SK7402000000001779054954
SUBASKBX

(ďalej ako „Predávajúci“)
Kupujúci:
Názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
bankové spojenie:
IBAN:

Obec Sokoľ
Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ
00324752
2021245039
Ing. Ľuboš Šuca
VÚB, a.s.
SK43 0200 0000 0016 6612 6851

(ďalej ako „Kupujúci“)
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účelom tejto Kúpnej zmluvy je vytvorenie rámca pre vzájomne prospešnú obchodnú spoluprácu Zmluvných strán. Zmluvné
strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomne komunikovať so záujmom a rešpektom tak, aby sa ich vzájomný partnerský vzťah
mohol dlhodobo rozvíjať.
Táto Kúpna zmluva upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na jednotlivé kúpne zmluvy, ktoré
budú Zmluvné strany uzatvárať na žiadosť Kupujúceho podľa čl. III. tejto Kúpnej zmluvy.
Predávajúci ako podnikateľský subjekt prehlasuje, že ním ponúkaný tovar – potraviny a služby spojené s predajom tovaru,
spĺňa kvalitatívne vlastnosti v zmysle platného Potravinového kódexu SR a právne záväzných noriem vzťahujúcich sa na
príslušný druh tovaru. Akákoľvek potravina dodávateľa sa ďalej spoločne označuje iba ako „tovar“.

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
(1)

Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodávať Kupujúcemu tovar podľa samostatných objednávok
Kupujúceho za podmienok uvedených v tejto Zmluve a záväzok Kupujúceho tovar dodaný Predávajúcim prevziať
a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
Čl. III.
OBJEDNÁVKY

(1)

(2)

(3)

(4)

Predávajúci sa zaväzuje dodávať Kupujúcemu tovar na základe osobitných kúpnych zmlúv uzatvorených vo forme
objednávok Kupujúceho, ktoré boli Predávajúcim akceptované. Objednávka a/alebo osobitná kúpna zmluva
uzatvorená medzi zmluvnými stranami vo veci predaja tovaru v zmysle tejto zmluvy sa ďalej pre účely tejto zmluvy
označuje len ako „objednávka“.
Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený objednávať tovar nasledovnou formou:
a) telefonicky prostredníctvom „call centra“ Predávajúceho,
b) elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na niektorú z e-mailových adries „call centra“
Predávajúceho,
c) osobne Kupujúcim prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho,
d) osobne Kupujúcim v prevádzke Predávajúceho,
e) prostredníctvom E – shopu predávajúceho
Kupujúcim zrealizovaná objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
a) druh objednaného tovaru definovaný podľa aktuálneho Zoznamu dodávaného tovaru, ktorý bol
Kupujúcemu predložený Predávajúcim,
b) množstvo objednaného tovaru v príslušných merných jednotkách uvedených v Zozname
dodávaného tovaru,
c) miesto (adresa) dodania tovaru,
d) čas dodania tovaru,
e) požadovaná trieda akosti/kvality tovaru,
f) dátum vystavenia objednávky, v prípade elektronickej objednávky môže vyplývať z jej odoslania,
g) meno osoby, ktorá objednávku vystavila,
h) iné skutočnosti pokiaľ sú pre kupujúceho rozhodujúce a ich úprava nevyplýva z tejto zmluvy ani
z obchodnej praxe zaužívanej medzi nimi počas plnenia tejto zmluvy.
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy postačuje vystavenie objednávky zo strany Kupujúceho a jej akceptovanie faktickým
plnením Predávajúceho resp. vystavením faktúry zo strany Predávajúceho. Obe strany považujú takto akceptovanú
objednávku za kúpnu zmluvu.
Čl. IV.
ČAS DODANIA TOVARU KUPUJÚCIM

(1)

Predávajúci berie na vedomie, že včasné dodanie tovaru je pre Kupujúceho vzhľadom na charakter a účel tovaru
základnou podmienkou riadneho plnenia zo strany Predávajúceho. V nadväznosti na túto skutočnosť sa Predávajúci
zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v čase určenom v objednávke. V prípadoch, keď Predávajúci nie je schopný dodať
Kupujúcemu objednaný tovar v čase ním určenom, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho.
Čl. V.
MIESTO DODANIA TOVARU

(1)

Kupujúci je povinný prevziať riadne a včas dodaný tovar, ktorý mu predávajúci v určenom čase doručil na vopred
určené miesto jeho dodania. Miestom dodania tovaru je prevádzka Kupujúceho, pokiaľ Kupujúci neuvedie
v objednávke iné miesto dodania tovaru, ktoré je pre Predávajúceho záväzné.

Čl. VI.
PODMIENKY PREBERANIA TOVARU
(1)

(2)

(3)

Kupujúci je povinný na požiadanie Predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie tovaru pri splnení každej dohodnutej
dodávky na príslušnom dodacom liste s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá tovar od Predávajúceho prebrala.
Tovar sa považuje za dodaný riadnym potvrdením dodacieho listu.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo
ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom podľa objednávky v čase a mieste
určenom Kupujúcim, alebo keď Kupujúci odmietne riadne a včas ponúknuté plnenie prijať.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý si neobjednal a/alebo, ktorý nespĺňa podmienky uvedené
v príslušnej objednávke a/alebo v tejto Zmluve, a/alebo tovaru, pri ktorého dodávke neboli dodržané podmienky
uvedené v príslušnej objednávke a/alebo tejto Zmluve.
Čl. VII.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

Dodaním tovaru do miesta dodania vzniká Kupujúcemu povinnosť zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
dodaného tovaru vyčíslenú na základe cenníka tovaru platného v čase uskutočnenia objednávky.
Predávajúci sa zaväzuje zasielať Kupujúcemu aktuálny cenník vždy v posledný týždeň príslušného mesiaca
s platnosťou na celý nasledujúci mesiac.
Ak sa zmluvné strany vopred nedohodnú na platbe v hotovosti pri dodaní tovaru, zaväzuje sa Kupujúci zaplatiť
Predávajúcemu kúpnu cenu dodaného tovaru na základe účtovného dokladu (faktúra resp. zálohová faktúra)
vystaveného Predávajúcim a doručeného Kupujúcemu. Neoddeliteľnou prílohou vystaveného účtovného dokladu je
dodací list potvrdený oprávnenými osobami Kupujúceho. Faktúra vystavená Kupujúcemu musí obsahovať všetky
náležitosti stanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky a musí byť v súlade s touto Zmluvou. V opačnom
prípade má Kupujúci právo vadnú faktúru Predávajúcemu vrátiť na opravu. Pre odstránenie prípadných pochybností
platí, že až do doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu nie je Kupujúci v omeškaní s úhradou.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia Kupujúcemu, pokiaľ nebude vo faktúre uvedený iný termín
splatnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že bez zaplatenia prvej faktúry za tzv. prvozávoz, nie je ďalšie objednanie tovaru a jeho
dodanie možné.
Úhrada faktúry zo strany Kupujúceho sa považuje za včas vykonanú, ak bola fakturovaná suma najneskôr v posledný
deň jej splatnosti pripísaná na bankový účet Predávajúceho.
V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru je Predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky
tovaru, a to až do úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane príslušenstva Kupujúcim a/alebo pri dodaní ďalšieho
tovaru požadovať zaplatenie kúpnej ceny tovaru výlučne v hotovosti.
V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené jednostranne započítať vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli
zmluvným stranám z ich zmluvného vzťahu bez potreby získania súhlasu druhej zmluvnej strany.
Čl. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

(1)
(2)

(3)

(4)

Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich budú riadiť ustanoveniami § 422
a nasl. Obchodného zákonníka.
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, za predpokladu dodržania predpísaných dopravných
a skladovacích podmienok v zmysle platných právnych predpisov so záručnou dobou minimálne 2/3 celkovej doby
spotreby tovaru.
V prípade, ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo v záručnej dobe uplatniť voči predávajúcemu nárok na
odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar t.j. náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, a to
v lehote jednej (1) hodiny od momentu prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
Kupujúci je povinný reklamovať vady dodaného tovaru písomne do 24 hodín od prevzatia tovaru okrem zjavných
vád, t.j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať ihneď zápisom v dodacom liste, inak
Kupujúci stráca nároky zo zodpovednosti Predávajúceho za vady.

(5)

(6)

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené Kupujúcim používaním tovaru v rozpore so
záručnými podmienkami a obvyklým spôsobom užívania, nesprávnym uskladnením a nevhodnou manipuláciou
s tovarom.
Akákoľvek reklamácia nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho na úhradu kúpnej ceny tovaru.
Čl. IX.
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorú by mohol spôsobiť, resp. spôsobil druhej zmluvnej strane porušením
povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana (predávajúci)
nenesie zodpovednosť, a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny,
štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov, či nedodaním resp. nevčasným dodaním
potrebného tovaru zo strany dodávateľov predávajúceho.
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti.
Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v bode č. 9.1. tejto Zmluvy, je povinná
bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti
podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú
stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.
Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto Zmluvy popísaná ako „vyššie moc“ trvala bez prerušenia viac ako
1 mesiac, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné
zmluvne dohodnuté sankcie.
Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto
účinky spojené.
Čl. X.
OBALY A BALENIE

(1)

(2)

(3)

Objednaný tovar bude balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité
obaly sú určené na jednorázové použitie, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pokiaľ Predávajúci dodal Kupujúcemu tovar
spoločne s obalmi vratného charakteru (prepravky, palety, sudy a iné vratné nádoby či obaly – ďalej spoločne len
ako „vratné obaly“) vráti Kupujúci vratné obaly výmenným spôsobom vždy v rovnakom počte, alebo podľa dohody
s Kupujúcim, najneskôr však do 60 dní od ich obdržania.
V prípade, ak Kupujúci nevráti Predávajúcemu odovzdaný počet vratných obalov, bude mu zo strany Predávajúceho
vyúčtovaná suma zodpovedajúca hodnote vratných obalov, pričom pre tento prípad sa zmluvné strany dohodli, že
finančná hodnota vratného obalu je 10 Eur bez DPH. Vzťah dohodnutý v tomto článku je zmluvou o výpožičke podľa
§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, v rámci ktorého predávajúci ako požičiavateľ bezplatne prenecháva vratné
obaly po dobu dohodnutú v tomto bode na riadne užívanie Kupujúcemu a Kupujúci ako vypožičiavateľ tento predmet
užívania bez výhrad prijíma.
Pre účely uplatňovania systému výmeny vratných obalov v zmysle vyššie uvedených ustanovení odovzdáva
Predávajúci Kupujúcemu 0 kusov vratných obalov.
Čl. XI.
RIEŠENIE SPOROV

(1)

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých
na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, ako
aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným
Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným
rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení
právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje
rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne
dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

Čl. XII.
PRÁVNA ZÁVÄZNOSŤ ZMLUVY
(1)
(2)
(3)

(4)

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy a
vypovedaním zmluvy.
Zmluvná strana má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila svoju povinnosť
vyplývajúcu z tejto zmluvy a toto porušenie neodstránila ani napriek písomnej výzve v stanovenej lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako 7 dní. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto
zmluvy, ktoré vznikli pred doručením odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane. Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré
vznikli pred doručením výpovede druhej zmluvnej strane.
Čl. XIII.
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a tiež príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomnou formou a schválené podpisom
obidvoch zmluvných strán.
Prílohy tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Všetky informácie o obchodných podmienkach vyplývajúce z tejto Zmluvy a ďalšie informácie, ktoré sa zmluvné
strany dozvedia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, rovnako ako informácie, ktoré viedli k uzavretiu tejto Zmluvy, bez
ohľadu na skutočnosť, či bola Zmluva uzavretá, sú považované za dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto
dôverné informácie nezverejnia tretej osobe. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší túto povinnosť, na
základe dohody zmluvných strán dôjde k podstatnému porušeniu tejto Zmluvy s právom odstúpenia od Zmluvy
a s právom domáhať sa náhrady škody podľa § 271 Obchodného zákonníka.
Zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu pre každú zmluvnú stranu, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že ich prejav vôle je slobodný, vážny
a zrozumiteľný, sú spôsobilé na právne úkony, túto Zmluvu si prečítali, jej znenie je v plnom súlade s ich vôľou, a na
znak súhlasu s touto Zmluvou ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Poprade dňa 06.04.2022
Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

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

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

