
rúpna zn.ltLvvA LKZ2022:ZA 057

uzatvorená podťa § 409 a nasl. Zékona51,311991Zb,
Obchodnéhozákonníkaa§3ods.2,§llzakonač.2512006Z.z.aozmeneadoplneníniektorých

zákonov v znení neskorších predpisov medzitýmito zmluvnými stranami:

predávaiúci:
Obchodné meno a sídlo CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta č.13, P.O.Box174,960 01
Zvolen
7,3stúpená Lubomírom Chrienom - konateťom spoločnosti
Ico 36008338
DIč 2020477613
ID DPH SK20204776|3
Registrácia: Okresný súd B. Bystrica, vložka 376313
Bankové spojenie 2624780024/1100 TATRABANKA Zvolert

_ 207I95655ll029QYÚEzyplen
' Registrač. Ýeteřiňářiíe'čísló'SK 1 12 EITS "- ' É 1Ť+ ''

Tel. ČÍslo, fax, mail: 0451 5317 9l0,5317 9l7,5317 924,5317 999, mraziarne@chrien.sk,
www.chrien.sk

Kupuiúci:
Obchodné meno a sídlo Materská školan §uvorovova2797l20r010 01 Žitina
Prev.: Štrotst<á jedáleň
Z.astupená PhDr. Renáta Migátová, riaditel'ka
IČo 37g05lt2
DIČ 2021290612
lČ ppH
Bankové spojenie Primabanka, a.s.
číslo uetu /IBAN/ sK045600000000033 u75a32
Telefonický kontakt 04117244740
E-mail mshliny8@centrum.sk
E-mail na doručenie e-faktúr
Odberateťské číslo 9129
Nie sme platcom DPH

I. VŠEOBECNEUSTANOVENIA

Predmetná rétmcová kúpna zmluva sa uzatvára za účelom dohodnutia vzájomných
obchodných podmienok, ktorými sa budrl neskoršie zmluvné strany riadiť pri predaji.tovaru
medzi predávajúcim a kupujúcim.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa touto zmluvou zavázuje dodávať kupujúcemu potravinársky tovar
špeciťrkovaný v jednotlivých objednávkach a to hlavne mrazené a chladené máso, mrazenú
a chladenú hydinu, mtazené ryby, zeleninu a iný potravinársky tovar, s ktorým predávajúci
obchoduje.

2. Kupujúci sa zaváz$e objednaný tovar riadne prevziať azaplatiť dohodnutú kúpnu cenu,
dohodnutým spósobom a v termíne podl'a tejto lópnej zmluvy.



UI. KÚPNE PODMIENKY CENA A PLATBA

3. Tovar bude predávaný kupujúcemu vo vzájomne dohodnutých cenách podl'a aktuálnej
ponuky v zmysle vzájomne odsúhlasenej objednávky. O zmenách cien je predávajúci
povinný informovať kupujúceho najneskór pri objednávaní tovaru a aktuálnu cenu v deň
dodania tovaru vyznačiť nadaňovomdoklade.Vkúpnejcene sú zahrnutéaj náklady na
dopraw na miesto plnenia.

4. kúpna cena na daňových dokladoch predávajúceho bude uvádzanás DpH.
5. Kupujúci sa zav'ázttje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar

úhradou fakfury do 11 dňa od dodania tovaru.
6. Peřnžný záv'ázok kupujúceho sa považuje za splnený pripísaním celej zaplatenej sumy na

účet predávajúceho.
7. V pdpade omeškania kupujúceho s úhradou dlžnej sumy, má predávajúci právo úětovať

Úrok z omeškania vo výške 0,05 oÁ z nezaplatenej sumy,zakaždý deň omeškania.
8. V pdpade nedodržania dohodnutých platobných podmienok sa všetky zvýhodnenia na

predávaný tovar dohodnuté v tejto zmluve s okamžitou platnosťou rušia a platobný styk sa
mení na platbu v hotovosti až do vyrovnania pohťadávok.

9. Eqk|úrJ _bgíú kupujúge_qnu *zasielané elektronickou, ppšlou na e-mai! .kppujýcelro:"@šovďerÍffiáplátnýmelet<tióřiičkffipodpisompredávajúóelíb...;

IV. PODMIENKY PLNENIE , VADY A ZÁRUKY

l0.Predávajúci sa zavánje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podťa čl.il./l vtermíne
a mnoŽstve podťa potreby kupujúceho,nazěklade telefonickej alebo písomnej objednávky.

11. Predávajúci je oprávnený dodat' kupujúcemu iba objednaný tovar a v objednanej kvalite,
balení a mnoŽstve. Predávajúci je oprávnený namiesto tovaru dohodnutého v čiastkovej
kupnej zmluve dodať iný tovar rovnakého druhu len so súhlasom kupujúceho. O zámere
dodať iný tovar musí predávajúci informovať kupujúceho aspoň 1 pracovný deň pred
dohodnutým termínom dodávky.

12. Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na
kupujúceho momentom písomného prevzatia tovaru.na dodacom liste.

13. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v čase jeho dodania. Ak kupujúci zistí už
pri preberaní dodaného tovaru, že tovar nevyhovuje jeho požiadavkám má právo tento ihneď
wátit'. Skryté vady móže kupujťrci reklamovať písomne, vlpísaním reklamačného
protokolu podťa Obchodného zákonníka a informovať o tom dodávateťa prostredníctvom
svojho obchodného zástupcu, ktoný rozhodne o ďalšom postupe nakladania Š reklamovaným
tovarom.

14. Na kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare spósobené neodbornou manipuláciou,
pdpadne nesprávnym uskladnením po jeho fyzickom aj písomnom prevzatí.

15. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dósledku okolností, zaktoré
je zodpovedný kupujúci.

16. Predávajúci je póvinný nahlásenú reklamáciu tovaru bezodkladne riešiť a kupujúci je
povinný reklamovaný tovar do vyriešenia reklamácie riadne uskladnit', podl'a cha'rakteru
tovaru a HaCCP,

17. Náklady na odstraňovanie reklamovaných vád znáša vždy predávajúci.
18. Miesto dodania je sídlo kupujúceho na adrese: Materská škola, Suvorovova 2797Da,

010 01 Žilina.

v. TRVANIE RÁMcovEJ xÚpNB.r ZMLUVY

19. Rámcová kúpna zmluva salzatvátana dohodnuté obdobie od 01.01.2022 do neurčita.
20. V pdpade podstatného porušenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy má ktorákolŤek zo

zmluvných strán právo od zmluvy písomnou formou odstupit'. Výpovedná doba je jeden



mesiac azaěle plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom bola výpoveď druhej
strane doručená.

vI. ZÁvEnnČnn USTANOVENIE

2l.Obchodné vďahY n_ezahmuté vtejto zmluve sa budú riadiť pdslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatn;imi všeobecne záváznými predpismi platnými v Slovenskej
republike.

22,Meniť alebo dopíňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvn;iani stranami.

23.Zmluva je zhotovená vdvoch vyhotoveniach, zktorých po jednom obdrží každá zo
zmluvných strán.

24, Zmluvné strany si tuto Rámcovú zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
vYjadruje ich vážnu a slobodnú vóťu, a naznaksúhlasu pripájajú podpisy osób Óprávnóných
podpisovat'v ich mene.

Pled.{ya!i3.s_}.!!a9i so zverejneír j::_tp_§arncgv9j zmluyy y qegtqrálgo_r4 regislri zmluv, 
,_ _ __ ]_.:

Za kupujúceho:

Vo Zvolene:30.12.202l

Za CHRIEN, spol. § ť. o. Zvolen:

Áil mJ ffi !i{! ft llffi&fr, spol s r o,
#jrr::. ffiEli,ť-#: am§&ťffiďffi§.ráf,xj:,
{l[|i§ tii;li,tlsiii c_.sl., i3, 91!,j

I]ubomír Chrien, konateť spoločnosti

*{#A §,'flť$lt l§${.j{Jl 9i; áťi{,] t/}
S uvt t,trv o.1,ir ll 7 9 /,,'lřť}

;iitl. t


